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souhrn

1.1  Pokyny  pro  vyplnění  zapisovatelného  formátu  
(papírová  aplikace)

1.  Podrobnosti  o  vyplnění  finančního  výkazu  UCC

Textové  pole  označeno

http://op.iuste.bizMaďarská  jazyková  komunita  OP

Zadejte  své  celé  jméno  a  úplnou  adresu  do  textového  pole  označeného  B,  jak  je  uvedeno  níže
Textové  pole  B.

Ve  formátu  PDF  před  odesláním  online  přihlášky.  Usnadní  vám  to  vidět  a  pochopit,  co  veřejně  nahráváte.  
Budeme  vycházet  z  formuláře  účetní  závěrky  Jednotného  obchodního  zákoníku.  Abyste  mohli  postupovat  
podle  této  příručky,  musíte  mít  v  počítači  otevřený  soubor  PDF  ke  stažení.  Pokud  toto  nemáte,  můžete  
také  otevřít  odkaz  v  sekci  zdrojů.  Nápovědu  zde  lze  otevřít  pouze  pro  čtení.

Je  dobrou  praxí,  jak  vyplnit  finanční  výkaz  UCC  na  papíře  nebo  písemně

2

Při  použití  šablony  hlášení  UCC  zadejte  své  celé  jméno  pomocí  fiktivního  názvu  šablony  
John  Q.  Sample  (viz  níže).

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Účetní  závěrka  podle  jednotného  obchodního  zákoníku  (UCC)  –  Nenechte  se  zmást  dlouhým  názvem.  
Na  první  pohled  je  však  tato  registrace  UCC  pouze  tzv.  oficiální.  Dokument  „Jsem  ve  vašem  držení“,  
ve  kterém  mají  chráněné  strany  a  dlužník  záznam  o  tom,  kdo  vlastní  hmotný  nebo  peněžitý  majetek,  
vůči  komu  a  jak  má  být  platba  provedena.  V  tomto  případě  však  předložením  tohoto  konkrétního  
finančního  výkazu  UCC  jste  vy  sami  jako  jednotlivec  nebo  pojištěná  strana  a  One  Humanity  Public  
Interest  Representative  (OPPT)  je  dlužníkem.  Vy  jako  fyzická  osoba  jste  také  osobou,  která  podává  a  
přijímá  žádost  osobně.  Vlastníte  tuto  petici  a  deklarujete  ji  v  textovém  poli  níže  označeném  A  a  B.

Machine Translated by Google

http://op.iuste.biz/
http://www.spirit.kauwila.net/wordpress_kauilapele/OPPT_Toolbox_05_130204.pdf


Pole  3:

3c:  Zadejte  svou  úplnou  poštovní  adresu

Zadejte  celé  jméno  dlužníka,  kterým  je  nyní  Human  Advocacy  of  One  
Humanity,  vůči  kterému  uplatňujete  nárok:

Neznámý
Pole  2:

3b:  Uveďte:  příjmení;  jméno;  osobní  identifikace
3a:  prázdný

Pole  1

Do  polí  níže  zadejte  jméno  chráněné  strany  (sebe  nebo  chráněné  strany).

Vepsat:

Vepsat:

Vepsat:

1e:

1b:  prázdný

Neznámý  [neznámý]

Vepsat:

The  One  People's  Public  Trust  1776  Gig  Harbor  WA  98335

3

1g:

Maďarská  jazyková  komunita  OP

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

1c:

1f:

http://op.iuste.biz

Veřejná  důvěra

Vepsat:

1a:

Mezinárodní /  Veřejné /  Soukromé

The  One  People's  Public  Trust,  1776
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Pole  5:

Pole  6  a  7:

Pole  8:
VSTUP  ZAKÁZÁN

VSTUP  ZAKÁZÁN

VSTUP  ZAKÁZÁN

VIZ  ZALOŽENÉ  DOKUMENTY:

Pole  4:

http://op.iuste.biz

UILO  Doc.  č.  2012127914 /  WA  DC  UCC  Soubor  č.  2012088865 /  WA  DC  Soubor  č.  2012113593 /  WA  DC  UCC  Soubor  č.  
2012079290 /  WA  DC  UCC  Soubor  č.  2012079322 /  WACC  UCC  Doc.

Do  textového  pole  4  zadejte  následující  text  mezi  přerušované  čáry  přesně  tak,  jak  je  uvedeno  níže.  K  zajištění  
přesnosti  použijte  funkci  kopírování  a  vkládání.

2012-296-1209-2 /  WA  UCC  Doc.  č.  2000043135 /  WA  DC  Soubor  UCC  č.  2012128324 /  UCC  Soubor  č.  201229612092

Maďarská  jazyková  komunita  OP

---

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

**  Všechny  tyto  REGISTRACE  jsou  právně  a  právně  závazné  pro  všechny  a  všechny  bývalé  zmocněnce,  zástupce  a  
příjemce  otrokářských  systémů,  včetně  všech  univerzálních,  mezinárodních,  národních  a  státních  ekvivalentů,  
DOKTRÍNOU  HLAVNÍHO  AGENTU  uchovávanou  a  garantovanou  veřejností.  zásada  UCC1-103  obecný  opravný  
prostředek  podle  toho  zaručený,  veřejný  pořádek  UCC  1-305.

10  000  000  000,00  $  (10  MILIARD  $),  JAK  JE  DRŽENO  VE  VEŘEJNÉ  DŮVĚŘE  VEŘEJNÉ  DŮVĚRY  JEDEN  PEPLES  1776

4
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9a:  Enter:  THE  ONE  PEOPLE'S  PUBLIC  TRUST,  1776

VEŘEJNÁ  DŮVĚRA  [zastupování  veřejného  zájmu]

17:  Zaškrtněte  nebo  zrušte  zaškrtnutí  políčka  vedle  DŮVĚRY

odkazy  v  sekci  dokumenty  nápovědy,  kde  najdete  online  rozhraní  pro  odesílání  ve  vaší  oblasti.  Pomocí  následujících  
pokynů  dokončete  své  online  aplikace  a  také  tento  vyplnitelný  formát  jako  textový  zdroj,  ze  kterého  můžete  
kopírovat  a  vkládat  části,  kam  chcete.

Zadejte  přesně:

Vyplnili  jste  finanční  výkaz  UCC  ve  formátu  PDF.  Nyní  můžete  použít

VSTUP  ZAKÁZÁN

VSTUP  ZAKÁZÁN

5

http://op.iuste.biz

BOXY  11  -  16

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Maďarská  jazyková  komunita  OP

Uveďte,  že  příkazcem  je  dlužník  v  tomto  tvaru:

Do  pole  1  uveďte  jméno  dlužníka:
Pole  9:

BOX  17

RÁMEČEK  10:

9b:  prázdný

BOX  18
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3.  Jakmile  se  rozhodnete,  který  web  je  pro  vás  ten  pravý,  zaregistrujte  se  na

2.  K  odeslání  žádosti  musíte  mít  platnou  kreditní  kartu.

budete  o  to  požádáni  v  textovém  poli.

Ujistěte  se,  že  máte  vzorek  po  ruce  při  vyplňování  online  žádosti.

vhodné  odkazy  na  weby  pro  online  podání,  které  přijímají  online  nebo  osobní  podání.  
Pokud  žijete  mimo  USA,  některá  online  rozhraní  –  Washington,  New  York  a  Kalifornie  
–  přijímají  žádosti  ze  zahraničí.  V  tomto  případě  vše,  co  musíte  udělat,  je  vybrat  vaši  zemi  
z  rozevíracího  seznamu  na  daném  místě.

6.  Už  jste  skoro  hotovi.  Před  odesláním  si  prosím  přečtěte  online  vzorec.  Před  odesláním  
přihlášky  zkontrolujte,  zda  jsou  všechny  informace  správné,  a  v  případě  potřeby  je  
opravte.

4.  Doplňte  zbývající  části  vzorce  zkopírováním  příslušného  textu  a  údajů  z  dříve  vyplněného  
souboru  PDF  a  jeho  vložením  do  online  rozhraní.  Jeden  z  nich

7.  Klepněte  na  Odeslat  formulář.  Vytiskněte  vzorec  UCC  1  a

1.  Vyhledejte  zemi  v  části  Pomocné  dokumenty  v  Uživatelské  příručce

Některé  online  vzorce  nemusí  mít  samostatnou  možnost  uložení  (proto  jste  
nejprve  jako  cvičení  vyplnili  formulář  PDF).

své  osobní  údaje  a  vytvořte  si  svůj  profil.  Postupujte  podle  pokynů  na  stránce.

8.  Existují  webové  stránky  a  online  fóra,  ke  kterým  může  být  obtížné  se  dostat,  takže  
vyhledejte  zástupce  veřejného  zájmu  One  Humanity  nebo  OPPT.

spolu  s  potvrzením  a  uschovejte  je  na  bezpečném  místě.  V  UCC  Formuli  1  vám  bude  
přiděleno  registrační  číslo,  které  budete  potřebovat  při  jednání  s  různými  
organizacemi.  Ještě  důležitější  je,  že  se  dostanete  do  přímého  kontaktu  s  One  
Humanity  Public  Advocacy.

1.2  Pokyny  pro  vyplnění  a  odeslání  finančního  výkazu  UCC  online

Maďarská  jazyková  komunita  OP

5.  Než  přejdete  k  další  části,  ověřte,  že  poskytnuté  informace  jsou  správné.  Ujistěte  se,  že  
jste  data  uložili  kliknutím  na  tlačítko  Uložit.

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

http://op.iuste.biz
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oddíl  1:  seznam  adres  registrovaných  příjemců  
oddíl  2:  přílohy;  podrobnosti  o  údajných  účtech  s  příjemci  část  3:  
zřízení  osobní  autority  a  zrušení  smluv  část  4:  oznamování  zločinu  a  
hledání  restituce  část  5:  podpis  a  služba

2.  Vyplnění  Prohlášení  o  skutečnostech  a  závěrečného  zákona

7

Toto  je  průvodce.  Používejte  nebo  zlikvidujte  bezpečně.  Průvodce  bude  odkazovat  na  části  níže  uvedeného  příkladu.  
Některé  ukázkové  části  nemusí  přesně  odpovídat  vzorku,  na  který  se  díváte,  proto  si  vzor  prohlášení  o  faktech  a  
obchodního  zákona  ponechte  poblíž  pro  referenci.  Možná  budete  také  muset  nahlédnout  do  souboru  šablony  
Prohlášení  o  faktech.

Číslo  dokumentu  UCC  2012138448

Toto  prohlášení  o  faktech  a  konečné  vyúčtování  se  obvykle  neregistruje  UCC,  stejně  jako  finanční  prohlášení  UCC.  
Toto  vyplněné  prohlášení  zašlete  doporučeně  poštou  všem  výše  uvedeným  adresátům.

Maďarská  jazyková  komunita  OP

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Registrační  číslo  dokumentu  UCC,  které  jste  obdrželi  při  registraci  svého  finančního  prohlášení  v  předchozím  kroku,  
musí  být  uvedeno  v  oblasti  přímo  pod  názvem  tohoto  prohlášení  a  účtu.  Toto  číslo  spojuje  váš  finanční  výkaz  s  
People's  Trust,  aby  vám  mohl  vyplatit,  co  vám  zabavené  korporace  a  údajné  vlády  dluží.  Například.  Toto  je  název,  
který  budete  používat.  Vložte  své  vlastní  číslo  dokumentu  UCC  na  místo  níže  uvedeného.

Vaše  prohlášení  o  skutečnostech  a  obchodní  návrh  se  budou  lišit  od  všech  ostatních,  protože  vaše  finanční  situace  je  
jiná  než  u  všech  ostatních.  To  znamená,  že  existují  některé  společné  rysy,  které  zde  mohou  být  popsány,  aby  vám  
pomohly.  V  následujícím  textu  použijete  kombinaci  standardního  textu  (většinou  legalese  a  čísla  dokumentů  UCC,  
která  je  třeba  zkopírovat  z  těchto  vzorků  do  vašeho  dokumentu)  a  jedinečného  finančního  a  osobního  textového  
obsahu,  který  je  specifický  pro  vaši  situaci.  Největší  část  textu  ve  vašem  dokumentu  bude  standardní.  Nejjednodušší  
je  začít  se  vzorovým  dokumentem  nebo  šablonou  prohlášení  a  pracovat  odtamtud,  spíše  než  znovu  zadávat  všechny  
základní  informace.

http://op.iuste.biz

PROHLÁŠENÍ  SKUTEČNOSTÍ  A  OBCHODNÍ  NÁVRH

Buďte  připraveni  provést  průzkum,  zatímco  budete  pečlivě  sestavovat  tento  dokument.  Uvědomte  si,  že  to,  co  děláte,  
je  obvolávání  vašich  dlužníků  (kteří  se  podvodně  nazývali  vašimi  věřiteli)  a  exekuce  na  ně,  pokud  nesplatí  to,  co  vám  
ukradli,  plus  sankce.

Budete  muset  potvrdit,  že  znáte  všechny  podrobnosti  o  vaší  konkrétní  finanční  situaci:  čísla  účtů,  právní  jména  
dlužníků,  individuální  kontaktní  údaje  a  adresy  atd.  Pochopení  pozadí  People's  Trust  vám  může  pomoci  uvést  to  na  
pravou  míru.

Machine Translated by Google
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Jednotný  obchodní  zákoník.  V  uvedených  příkladech  (viz  níže)  jsou  předmětnými  jedinci

Přílohy:  podrobnosti  o  údajných  účtech

podle  toho  posuďte  svou  situaci.  Tyto  údaje  musí  být  správné.  Když  jste  kompletní  s

Maďarská  jazyková  komunita  OP

Všimněte  si  úrovně  podrobností  v  každé  adrese  a  různých  úrovní  příjemců.  budete  to  potřebovat

Tam,  kde  text  pro  každou  přílohu  začíná  „a  všechny  záznamy  k  nim...“,  tam  končí  váš  účet  a  
popis  příjemce.  Tento  text  „štítku“  je  třeba  vložit  na  toto  místo  na  konec  vašeho  popisu  v  každé  
z  jednotlivých  příloh.  Tento  standardní  text  končí  na  „...  znovu  potvrzeno  a  ratifikováno“.  Tento  
standardní  štítek  odkazuje  na  všechny  spisové  dokumenty  UCC,  které  organizace  One  People's  
Public  Trust  podala  jménem  všech  lidí  na  planetě,  a  je  kritickou  součástí  vašeho  prohlášení  a  
zákona.

Upozornění  na  snímku  obrazovky  pod  čísly  dokumentů  UILO  UCC.  Tyto  neodstraňujte.  Tím  začíná  
standardní  text  pro  tuto  sekci.

doporučený  dopis.  Možná  jim  to  budete  muset  poslat  až  třikrát  v  sedmdesáti  dvou  hodinách

8OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

tímto  dokumentem  zašlete  každému  z  těchto  adresátů  kopii  tohoto  prohlášení  a  vyúčtování

http://op.iuste.biz

B.

Zasíláte  vyúčtování,  fakturu,  obchodnímu  subjektu  v  právním  rámci

A.  Adresář  registrovaných  příjemců

intervalech.  Další  informace  naleznete  na  webových  stránkách  a  blozích  OPPT  a  UCC.

příklad,  jak  jsou  uvedeny  bloky  adres.  Vertikální  výpis  je  také  v  pořádku.
oslovování  jejich  věřitelů  počínaje  těmi  největšími  až  po  ty  nejmenší.  Tohle  je

Opakujte  informace  o  adrese  pro  každého  příjemce  a  uveďte  veškerá  čísla  případu  nebo  čísla  účtů  
a  jakákoli  jména  s  nimi  spojená.  Přečtěte  si  pozorně  příklady  a  určete,  jak  lze  použít  čísla  vašeho  
příjemce,  účtu  a/nebo  případu  s  ohledem  na  tohoto  příjemce.
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Maďarská  jazyková  komunita  OP

příjemců,  (ilegálně)  v  rozporu  s  vašimi  právy.

Zřízení  oprávnění  a  zrušení  smluv.

požadovat  náhradu  škody  od  svých  bývalých  věřitelů.  Veškerý  text  v  tomto  odstavci  použijte  tak,  jak  vypadá

Poznámka:  na  konci  této  položky  je  prostor  pro  zadání  data,  kdy  bylo  toto  prohlášení  učiněno.

Odvolávání  zločinu  a  hledání  odškodnění

k  rozpuštění  údajného  dluhu.  Zbývající  podkapitoly  v  této  části  jsou  a

podobným  způsobem.  Nezapomeňte  zahrnout  veškerý  standardní  text  ve  stejném  formátu  a  pořadí  jako

Dále  v  této  sekci  pod  položkou  (kolem  F)  ještě  jednou  uvedete  jména  příjemců  a  jejich  adresy.  Na  konec  každého  popisu  
musíte  zkopírovat  a  vložit  následující  standardní  text,  jak  je  znázorněno  na  ukázce:

oslovování  příjemců,  nazývaných  herci  (nyní  také  vaši  DLUŽNÍCI),  je  nezákonné  komandování

Ve  zbývající  části  této  části  zadejte  částku  škody,  kterou  jste  použili  dříve

dále  jen  „DLUŽNÍK“;
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na  vaší  zabezpečené  VALUE.  Odkaz  na  web  OPPT  naleznete  v  poslední  části  tohoto  článku

V  položce  ukázky  (4),  která  začíná  „Vědomě,  dobrovolně  a  záměrně...“  jste

C.

...  ”rušíte  všechny  smlouvy,  nazývané  nástroje,  které  byly  vydány

Další  podrobnosti  naleznete  v  příkladech  a  šabloně  Prohlášení  o  skutečnostech  a  Obchodní  účet.

200  000krát  větší  než  součet  původního  nástroje.  Viz  tento  příklad:

ve  vzorku,  kromě  změny  částky  na  částku  v  dolarech,  která  se  rovná  součtu,  který  dluží

V  této  části,  která  začíná  „S  ŘÁDNÝM  STÁNÍM,  OPRÁVNĚNÍ...“  prohlašujete,  že  jste  výtvorem  tvůrce  a  že  jako  takový  
máte  stejné  právo  a  vlastnictví  Jednotných  obchodních  zákoníků  jako  jakýkoli  jiný  výtvor  tvůrce.  a  že  tímto  dokumentem  
se  domáháte  této  pravomoci.  Tato  pravomoc  je  zdokumentována  v  Jednotném  obchodním  zákoníku  a  dále  potvrzena  
podáním  UCC,  které  ve  jménu  lidí  planety  provádí  One  People's  Public  Trust.  V  souvislosti  s  tímto  prohlášením  také  měníte  
kategorizaci  příjemců  a  uvádíte  je  jako  své  DLUŽNÍKY.  Zkopírujte  tento  text  přesně  tak,  jak  je  uveden  v  ukázce  od  „S  
DUE ....“  na  konec  pododdílu  F

D.

„V  rámci  veřejné  politiky  UCC1-103,  konkrétně  doktríny  hlavního  agenta,

vaši  řádně  zabezpečenou  VALUE  bez  vašeho  souhlasu.  Další  podrobnosti  najdete  v  původních  OPPT  přihláškách

zobrazený  na  ukázce.

http://op.iuste.biz

V  položce  ukázky,  která  začíná  „Níže  podepsaní  dělají  vědomě,  dobrovolně, ...“  jste

kombinace  standardního  textu  a  původního  textu.  Vložte  své  údaje  do  původního  textu  ukázky

V  položce  vzorku  (kolem  1G),  která  začíná  „Za  příčinu,  konkrétně  porušení
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dokumentu  nebo  pod  tímto  videem.

každý  z  pododdílů.  Ano,  ta  čísla  jsou  v  miliardách.  Škody  pod  kódem  UCC  jsou
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Vytiskněte  si  dostatek  kopií  tohoto  prohlášení,  pokud  jste  přesvědčeni,  že  v  něm  nejsou  ŽÁDNÉ  překlepy  nebo  
chyby.  Registr  UCC  je  velmi  vybíravý  a  přesný.  Pošlete  kopii  každému  ze  svých  DLUŽNÍKŮ  doporučenou  poštou.  
Možná  jim  budete  muset  toto  prohlášení  zaslat  vícekrát  (až  třikrát).  Více  informací  naleznete  na  webových  
stránkách  a  blozích  OPPT.

To  je  tak  daleko,  jak  jsem  proces  dotáhl.  Zůstaňte  naladěni.

Podpis  a  servis
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V  části,  která  začíná  „Níže  podepsaní  služebníci  dluhopisů...“  vaše  prohlášení  jasně  uvádí,  že  jste  toto  prohlášení  
učinili  v  mezích  zákona  v  mezích  jednotného  obchodního  zákoníku.  UCC  kodifikuje  obchod  a  transakce.  
Vyplněním  svého  finančního  prohlášení  a  prohlášením  faktů,  které  berete,  souhlasíte  s  ohromnou  
pravděpodobností,  že  nyní  lidé  na  planetě  byli  a  nadále  budou  otroky  velmi  malého  počtu  pánů,  kteří  hromadili  
velkou  sumu  ekvivalentních  dolarů:  zlato,  stříbro  a  další  drahé  kovy.

E.

Mnoho  z  toho  vypadá  jako  opakování,  ale  při  podrobném  čtení  uvidíte,  že  existují  jemné  rozdíly  a  silná  vnitřní  
logika.  Tato  vnitřní  logika  a  skutečnost,  že  Jednotný  obchodní  zákoník  je  registrem,  do  kterého  jsou  všechny  
takové  smlouvy  registrovány  vládami  a  korporacemi,  znamená,  že  máte  stejnou  pravomoc,  jakou  mají  oni,  
podávat  podání  a  nároky  v  rámci  vaší  zabezpečené  HODNOTY.

Odeslání  tohoto  typu  dokumentu  je  závazek,  který  zůstane  navždy  ve  veřejném  záznamu.  Toto  je  pouze  
vodítko.  Diskrétnost,  zvídavost  a  kreativita  jsou  na  vás.

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Pomocí  podpisového  řádku  podepište  své  jméno.  Otisk  prstu  je  příjemný.  Zkontrolujte,  zda  rozumíte  tomu,  
co  je  bondservant  a  co  tento  druh  podpisu  znamená.

V  části,  která  začíná  „Že  jakékoli  a  všechny  škody...“  nezapomeňte  zadat  čísla,  která  odpovídají  výše  
zadanému  textu  a  součtům,  a  nezapomeňte  si  to  spočítat.

Maďarská  jazyková  komunita  OP

V  části,  která  začíná  „ŘÁDNĚ  OVĚŘENO...“  nezapomeňte  změnit  datum  na  datum,  kdy  jste  učinili  prohlášení.  
Celý  zbytek  této  sekce  je  standardní.

http://op.iuste.biz

Dokončete  tento  oddíl  zkopírováním  a  vložením  zbývajících  pododdílů  do  dokumentu  přesně  tak,  
jak  jsou  uvedeny  v  ukázce.
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3.  Zdroje  a  doporučené  webové  stránky
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Maďarská  jazyková  komunita  OP

OPPT  Perspektivní  video  
http://youtu.be/6Qr509th9Fk

I  UV  (jádro  OPPT)  http://i-
uv.com/

Blog  Kauilapele  
http://kauilapele.wordpress.com/

Interaktivní  průvodce  používání  dokumentů  OPPT  New  Paradigm  Protocol  http://tinyurl.com/
a4e57r8

American  Kabuki  
http://americankabuki.blogspot.ca/

Archiv  šablon  OPPT  (.zip)  http://
tinyurl.com/bez2s37

Národní  finanční  prohlášení  a  dodatek  vyplnitelný  PDF  (formulář  UCC1)  http://
www.sos.ca.gov/business/ucc/ra  9  ucc-1.pdf

Úplné  a  podané  VZOR  Prohlášení  o  faktech  http://
www.scribd.com/doc/122217146/Declaration-of-Facts-and-Commercial-Bill

Konečně  diskuse  zdarma  (Facebook)  https://
www.facebook.com/groups/freeatlast1

Dokončete  podání  One  Peoples  Public  Trust  UCC  http://i-

uv.com/wp-content/uploads/2013/12/PT1776_UCC.zip

http://op.iuste.biz
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ONLINE  PODÁNÍ
4.  VZOR  FINANČNÍHO  VÝKAZU  UCC  ZA
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DODATEK  K  FINANČNÍMU  VÝKAZU  UCC VZOR  K  ONLINE  PODÁNÍ
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5.  Seznam  webových  stránek  pro  online  podávání  zpráv  UCC

•  https://boc.ehawaii.gov/ucc-maintenance.html  (Havaj)

•  http://www.sos.ca.gov/business/ucc/(Kalifornie)

•  http://www2.sos.state.oh.us/pls/ucconline/f?p=131:1:  (Ohio)

•  http://www.in.gov/sos/business/ucc.html  (Indiana)

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

•  http://www.nationalrepublicregistry.com/  (použijte,  pokud  máte  potíže  se  záznamem

•  http://www.sos.idaho.gov/online/ucc/uccSession.jsp?new=y  (Idaho)

•  http://www.azsos.gov/business_services/ucc/  (Arizona)

•  https://fortress.wa.gov/dol/ucc/

iq_id  =  38604340  &  utm_medium  =  ppc  &  utm_term  =  38604340  &  utm_source  =  google  &  cid  =  38

•  http://countyclerk.oklahomacounty.org/registrar-of-deeds/ucc-electronic-filing

•  http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,a,1330,q,594534.asp  (District  of  Columbia)

•  http://www.dos.ny.gov/corps/euccfiling.html  (New  York,  nepoužívá  se)

•  http://www.wdfi.org/ucc/instantucc/  (Wisconsin  –  vysoce  doporučeno)

•  http://www.sos.ky.gov/business/ucc/online/  (Kentucky)

Maďarská  jazyková  komunita  OP

•  https://online.sos.state.mn.us/ucconline/home/home.aspx  (Minnesota,  nepoužívá  se)

•  http://sos.ri.gov/business/ucc/  (Rhode  Island)

http://op.iuste.biz

•  https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/  (Washington  DC  Recorder  of  Deeds)

•  https://delecorp.delaware.gov/eCorp/FilerHome  (Delaware)

•  https://secure.utah.gov/ucc/  (Utah)
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okresní  záznamy)

•  https://www.alabamainteractive.org/ucc_filing/  (Alabama)

•  http://www.sos.state.tx.us/ucc/uccforms.shtml  (Texas)

•  https://www.cscglobal.com/global/web/csc/ucc-filing-ps.html?

•  https://apps.michigan.gov/UCC/Home.aspx  (Michigan)

•  http://www.state.nj.us/treasury/revenue/fileucc.shtml  (New  Jersey)

604340  (50  státní  spisová  služba,  nepoužito)

•  https://bsd.sos.mo.gov/(Missouri)

(Oklahoma)

•  http://www.sos.ne.gov/business/ucc/index.html  (Nebraska)
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•  https://ucconline.sc.gov/UCCFiling/UCCMainPage.aspx  (Jižní  Karolína)

•  http://www.sos.state.nm.us/Business_Services/UCC_Overview.aspx  (Nové  Mexiko)

Maďarská  jazyková  komunita  OP

(Západní  Virginie)

•  http://tn.gov/sos/bus_svc/ucc.htm  (Tennessee)

16OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

•  http://dnr.alaska.gov/ucc/  (Aljaška)

•  http://www.sos.alabama.gov/BusinessServices/UCC.aspx  (Alabama)

•  https://esos.state.nv.us/NVUCC/ucc/  (Nevada)

•  https://corp.sos.nh.gov/  (New  Hampshire)

•  http://filinginoregon.com/pages/ucc/ucc_forms/index.html  (Oregon)

•  http://www.sos.wv.gov/business-licensing/uniform  commercialcode/Pages/default.aspx

•  http://www.scc.virginia.gov/clk/uccfile.aspx  (Virginia)

http://op.iuste.biz
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E.  že  mám  společně  plné  vlastnické  právo,  vlastnictví  a  práva  k  obchodnímu  rejstříku  a  všem  jednotným  
obchodním  zákoníkům,  včetně  všech  státních,  národních,  mezinárodních  a  univerzálních  ekvivalentů,  „UCC“,  
které  jsou  tímto  svěřeny ,  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvráceno,  článek  I,  přeformulováno;

nevyvrácený,  článek  II,  přeformulovaný;

2012127907,  2012127914,  přeformulováno  a  já  vědomě,  dobrovolně  a  záměrně  přijímám,

SHERIFF,  930  Tacoma  Ave.,  Tacoma,  WA  98402,  jako  věc  pro  veřejnost

A.  Jsem  poutačem  tvůrce,  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,

SOUDU  V  A  PRO  KRAJ  PIERCE  a  PIERCE  COUNTY
1.)  údajné  SPOJENÉ  STÁTY,  včetně  STÁTU  WASHINGTON,  včetně

C.  Moje  zásada  práva  je  v  souladu  s  obecným  právem  podle  Rozhodného  práva,  NUNC  PRO  TUNC,  
PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvráceno,  článek  VII  oddíl  C,  přeformulováno;
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Linda  CJ  Lee,  Kevin  Stock,  Mark  Maenhout,  dále  jen  „DLUŽNÍK“;
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B.  Jsem  tělesný  stav,  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvráceno,  články  III  a  VII,  oddíl  A,  
přeformulováno;

zásada  UCC  1-103,  konkrétně  doktrína  hlavního  agenta,  Bryan  Chushcoff,

BILL,  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvráceno,  článek  IV,  přeformulováno;

1.  Prohlášení  o  skutečnostech,  UILO  UCC  č.  dokumentu  2012127810,  2012127854,

Maďarská  jazyková  komunita  OP

2.)  KEY  BANK  NA,  1101  Pacific  Avenue,  Tacoma,  WA  98402  jako  záležitost

S  ŘÁDNÝM  STÁVÁNÍM,  OPRÁVNĚNÍM  A  OPRÁVNĚNÍM,  bez  předsudků,  veřejné  politiky,  UCC  1-308,  níže  podepsaní  
dělají  a  dávají  toto  PROHLÁŠENÍ  O  SKUTEČNOSTI  a  OBCHODNÍ  NÁVRH  s  plnou  osobní  odpovědností,  vázáním.  záznam,  
veřejný  pořádek  UCC  1-201  (31),  vstoupil  do  právního  nařízení,  včetně  nařízení  všeobecného  práva,  oznámení  o  řádném  
vstupu  do  nařízení  mezinárodního  práva,  oznámení  veřejnou  registrací,  UILO  UCC  Doc.  N.2012  PRAETEREA,  PRETEREA ,  
nevyvrácené,  podle  rozhodného  práva,  mezinárodního  práva  UCC  Doc.  č.  2012113593  a  WA  UCC  Doc.  č.  2012-296-1209-2,  
„řídící  právo“,  uchovávané  a  chráněné  podle  UCC  Doc.  č.  2000043135,  „Pe  rpetuity  “,  zaručeno,  chráněno  a  zajištěno,  
veřejný  pořádek,  UCC  1-103,  obecný  opravný  prostředek  podle  něj  zaručený,  veřejný  pořádek,  UCC  1-305,  NUNC  PRO  
TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvráceno,  přeformulováno  a  začleněno  zde  odkazem,  jako  by  bylo  uvedeno  v  plném  
rozsahu,  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  vstoupil  do  Univerzálního  zákonného  nařízení,  všimněte  si  činem,  podle  zákonů  
stvoření,  letos  19.  prosince,  v  roce  našeho  stvořitele,  Dva  tisíce  a  dvanáct,  jak  žije  stvořitel,  výše  uvedené  je  pravdivé  a  
správné  a  jsme  kompetentní  říci:

D.  Moje  hodnota  je  zajištěna  ověřeným  COMMERCIAL  BILL  a  TRUE

konkrétně  včetně:
znovu  potvrdit  a  ratifikovat  uvedené  jako  své  vlastní  ověřené  náležité  PROHLÁŠENÍ  O  SKUTEČNOSTI,

F.  Že  tito  zmocněnci,  zástupci  a  příjemci  a  všechny  a  všechny  nezákonné  a  nezákonné  soukromé  peněžní  systémy  k  
nim,  vydávající,  shromažďovací,  právní  vynucovací  systémy,  provozující  OTROTKOVÉ  SYSTÉMY  proti  mně,  
podvodnými  činy  a  praktikami,  aniž  bych  o  tom  věděl,  dobrovolný  a  úmyslný  souhlas,  NUNC  PRO  TUNC,  
PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvrácený,  čl.  IX,  konkrétně  včetně  těchto  DLUŽNÍKŮ:

http://op.iuste.biz
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4.)  EISENHOWER  AND  CARLSON  PLLC,  1201  Pacific  Avenue,  1200  Wells  Fargo  Plaza,  Tacoma,  WA  
98402,  v  rámci  veřejné  politiky  UCC  1-103,  konkrétně  doktríny  hlavního  agenta,  Terrence  J.  
Donahue  a  Alexander  S.

nebo  úmyslným  darem  nebo  převodem  jejich  HODNOTY,  ani  souhlasem  nebo  jiným  zákonným  a  zákonným  
zmocněním  uvedených  herců,  aby

2.  Že  TUCCI  &  SONS,  INC.,  4224  Waller  Road,  Tacoma,  WA  98443,  v  rámci  veřejné  politiky  UCC  1-103,  
konkrétně  doktríny  hlavního  agenta,  Michael  A.  Tucci,  Michael  F.

A.  To  řeklo  klamavé  jednání  a  praktiky  uvedených  Herců  způsobující  mé  řádně  ověřené  a

politika;

COMMERCIAL  BILL,  který  řekl,  že  klamavé  činy  a  praktiky  herců,  jednotlivě  i  společně,  nám  způsobily  
ověřenou  škodu  ze  zákona,  faktů  a  veřejného  pořádku  v  celkové  výši  určitých  (17  177  500,00)  zákonných  
peněz  Spojených  států  amerických ,  zlato  a  stříbro,  jak  bylo  dříve  dohodnuto,  UILO  UCC  Doc.  č.  2012127914,  
článek  IX  oddíl  A  pododdíl  7  (vii),  nevyvrácený,  přeformulovaný,  konkrétně:

Maďarská  jazyková  komunita  OP

Vědomě,  ochotně  a  záměrně  jsem  ověřil  ověřeným  vyrobeným  a  vydaným  4.

pod  tím  a  z  toho,  přeformulováno,  nevyvráceno;

3.
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1.)  UILO  UCC  Doc.  č.  2012127810,  2012127854,  2012127907,  2012127914,
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Tucci  a  Christopher  Huss,  dále  jen  „DETOR“,  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  nezákonně  a  nezákonně  jednali  s  
jedním  nebo  více  zmocněnci,  zástupci  a  příjemci,  DLUŽNÍKEM,  uvedeným  v  tomto  dokumentu  v  části  E  č.  1,  
pododdíl  Oddíly  (1-4),  přeformulované  proti  mně,  dále  jednotlivě  a  společně  „Aktéři“;

zajištěná  hodnota,  která  má  být  nezákonně  a  nezákonně  zabavena  a  odcizena,  jsou  předmětem  
záznamu,  veřejný  pořádek  UCC  1-201  (31),  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA,  nevyvrácené,  
včetně:

dát  nebo  dát  vědět,  chtít,

3.)  FEDERAL  RESERVE  BANK,  včetně  FEDERAL  RESERVE  BANK  OF  SAN  FRANCISCO,  na  adrese  101  
Market  Street,  CA  94105-1579,  jako  věc  veřejného  pořádku  UCC  1-103,  konkrétně  doktríny  
hlavního  agenta,  Benjamin  Bernacke  a  John  C.  Williams,  dále  jen  „DLUŽNÍK“;

2.)  údajná  půjčka/závazek/úvěrová  linka  číslo  218514-1009501  a  veškeré  záznamy  k  nim,  pod  nimi  
a  na  nich,  přeformulované,  nevyvrácené;

konkrétně  články  I-XI  a  veškeré  záznamy  k  nim  a  pod  nimi,  přepracované,  nevyvrácené;

veřejná  politika  UCC  1-103,  konkrétně  doktrína  hlavního  agenta,  Stephanie  Miller  a  
Penny  Rohrs,  dále  jen  „DLUŽNÍK“;

Níže  podepsaní  vědomě,  ochotně  a  záměrně  ověřují,  že  tak  neučinili

G.  Z  důvodu,  konkrétně  porušení  práv  níže  podepsaných,  jsou  jakékoli  a  všechny  nástroje  vyrobené  a  
vydané  DLUŽNÍKEM  (S),  které  jsou  zde  uvedeny,  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  zrušeny,  neplatné,  
nezákonné  a  nezákonné  ze  zákona,  skutečnost  a  veřejnost

Kleinberg,  dále  jen  „DLUŽNÍK“;

velitel  nebo  ukrást  zabezpečenou  HODNOTU  níže  podepsaného;

4.)  údajný  případ  PCSC  č.  11-2-09226-2  a  veškeré  záznamy  k  němu,

3.)  údajná  poznámka  číslo  31-218514-1009510  a  všechny  záznamy  k  ní,  pod  ní  az  ní,  
přeformulované,  nevyvrácené;
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70110470000100802184  a  jakékoli  a  všechny  záznamy  k  němu,  pod  ním  a  z  něj,  přepracované,  
nevyvrácené;

D.  To  řeklo,  že  se  Herci  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  rozhodli  způsobit  trojnásobnou  škodu  svými  
pokračujícími  klamavými  činy  a  praktikami  proti  mně  v  částce  12  MILIONŮ  8  ST  Osmdesát  tři  tisíc  1  
STA  DVACET  PĚT  (12  883  125,00)  zákonných  peněz  Spojené  státy  americké,  nevyvrácené;

včetně  trojnásobné  škody,  nevyvrácené;

zaznamenal  a  vstoupil  do  právní  vyhlášky,  UILO  UCC  Doc.  2012127914,  konkrétně  články

utrpěli  ověřené  škody  ve  výši  ověřené  škody  v  hodnotě  mého  EQUITY,  konkrétně  mé  hodnoty  plného  
vlastnického  práva,  vlastnictví  a  práv  na  hodnotu  podle  „TUCCI  &  SONS  BUYOUT“,  ve  výši  určitých  ŠESTI-
PĚT  (694  375,00)  zákonných  peněz  spojených  státy  americké,  nevyvrácené;

2012114586,  tímto  znovu  potvrzeno  a  ratifikováno  TRUE  BILL  UCC  Doc.  č.  2012114776,

Níže  podepsaní  služebníci  a  stavy  těla  to  dělají  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně

Bezpečně  zajištěno  COMMERCIAL  BILL  a  TRUE  BILL,  COMMERCIAL  BILL  UCC  Doc.

v  případě,  že  nezaplatí  uvedený  DLUH  v  plné  výši  níže  podepsanému;

jejich  chyb,  s  možností  nápravy  a  upozorněním  na  trojnásobné  škody  za  nenapravení,  nevyvrácené;
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5.  Že  veškeré  zde  uvedené  škody,  konkrétně  č.  4  a  jeho  oddíly  a  pododdíly,  přepočítané  na  ověřený  celkový  
DLUH  uvedených  aktérů,  DLUŽNÍKA,  SVEDEM  SEDMASTIMI  TISÍC  PĚT  STO  (17  177  500,00)  zákonných  peněz  Spojené  
státy  americké  jsou  zdokonaleny  jako  dlužné,  splatné  a  okamžitě  vymahatelné  od  uvedených  aktérů,  jednotlivě  i  
společně,  nevyvrácené;

Maďarská  jazyková  komunita  OP
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E.  Že  jsem  vědomě,  dobrovolně  a  záměrně  potvrdil,  že  udělám,  dám  a  upozorním,  řekli  Herci

IX  a  XI  a  všechny  jejich  části  a  pododdíly,  přepracované,  nevyvrácené;

http://op.iuste.biz

zásada  UCC  1-202,  jako  záznam,  veřejná  zásada  UCC  1-201  (33),  uvedených  OZNÁMENÍ,

6.)  RC007763002US,  RC007762758US,  RC007762735US,  Cert.

Níže  podepsaní  vědomě,  ochotně  a  záměrně  potvrdili  POPTÁVKU  řekli  Herci,  DLUŽNÍK,  neprodleně  
uhradit  uvedený  Ověřený  DLUH  v  plné  výši;
6.

5.)  UCC  2012-014-4024-8,  2011-137-5736-6,  2011-137-5773-1,  přeformulováno,  nevyvráceno;

F.  To  znamená,  že  Herci  to  dělali  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně

C.  Že  bez  mého  vědomí,  vůle  a  úmyslného  souhlasu  a  na  základě  záznamu  jsem

B.  Že  bez  mého  vědomí,  vůle  a  úmyslného  souhlasu  a  podle  záznamů  jsem  utrpěl  ověřenou  škodu  v  hodnotě  
mého  VLASTNÍHO  KAPITÁLU,  18  finančních  nástrojů  krát  nominální  hodnota  DVOU  STA  TISÍC  (200  000,00),  
v  částce  jisté  TŘI  MILIONŮ  ŠEST  TISÍC  (3  600  000,00)  zákonných  peněz  Spojených  států  amerických,  
nevyvrácených;

G.  Všechny  zde  uvedené  škody  jsou  oddělené  a  individuální  od  mé  HODNOTY

FORECLOSE,  s  vystavením  ověřené  PRAVDIVÉ  SKUTEČKY,  proti  uvedeným  Actors,  DLUŽNÍK,  v
7.  Níže  podepsaní  činí  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  OZNÁMENÍ  o  záměru
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záznam,  veřejný  pořádek  UCC  1-201  (31);  OZNÁMENÍ  PRO  ŘEDITELE  JE  OZNÁMENÍ  PRO  ZÁSTUPCE  A  OZNÁMENÍ  
PRO  ZÁSTUPCE  JE  OZNÁMENÍ  PRO  ŘEDITELE,  veřejná  politika  UCC  1-103,  aniž  by  byla  dotčena  UCC  1-308;  nunc  pro  
tunc,  preterea  preterea,  nevyvrácený.

Lois  Louise  Tucci  jako  Bondservant

_____________________________________

http://op.iuste.biz

v  souladu  se  zákonnou  univerzální  smlouvou,  podle  rozhodného  práva,  UILO  UCC  Doc.  č.  2012113593  a  WA  UCC  
Doc.  č.  2012-296-1209-2,  uchováno  a  chráněno  na  dobu  neurčitou  2000043135,  zaručeno,  chráněno  a  zajištěno,  
veřejný  pořádek,  UCC  1  -103,  zaručený  opravný  prostředek  podle  obecného  práva,  veřejný  pořádek,  UCC  1-305;  
Řádně  svědky,  zajištěny,  vstoupily  a  zaznamenaly;  Bez  předsudků,  jak  bylo  slíbeno,  zachováno  a  chráněno,  veřejný  
pořádek,  UCC  1-308,  NUNC  PRO  TUNC,  PRAETEREA  PRETEREA:

Maďarská  jazyková  komunita  OP

Lois  Louise  Tucci  jako  Stav  těla

_____________________________________
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James  George  Tucci  jako  Bondservant

_____________________________________

zákon,  uchovaný  a  trvale  chráněný,  jak  je  zde  uvedeno,  přepracován,  s  dodatečným  řádným  upozorněním  učiněným  
a  poskytnutým  prostřednictvím  celosvětové  sítě  a  uložený  v  Trustu  pro  další  zveřejnění  na  www ....,  pro  všechny  
stavy  těla,  vesmíru  a  vytvoření  spoléhat  se  na  a  citovat,  zákonně  a  právně  představující  ověřené  a  vázané  upisování  
hodnoty  výtvoru  a  jeho  center  hodnotových  aktiv

prohlásit,  potvrdit  a  ověřit  toto  PROHLÁŠENÍ  O  SKUTEČNOSTI  a  OBCHODNÍ  NÁVRH  jsou  vědomě,  dobrovolně  a  
úmyslně  vyhotoveny,  pod  přísahou  a  ověřeny  jako  zákonné  a  legální  UCC  1-202,  konkrétně  všemi  zmocněnci,  
zástupci  a  příjemci,  a  to  jakkoli  nezákonně  a  nelegální  soukromé  peněžní  systémy,  vydávání,  shromažďování,  
systémy  vymáhání  práva,  provozování  OTROCKÝCH  SYSTÉMŮ,  včetně  těch,  které  jsou  zde  uvedeny,  podle

James  George  Tucci  jako  Stav  těla

a  povolení  dne  21.  prosince  2012,  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  učiněno,  dáno  a  povšimnuto,  s  neomezenou  
osobní  odpovědností,  pod  přísahou  pod  trestem  křivé  přísahy

ŘÁDNĚ  OVĚŘENO  JAKO  VYROBENO,  VYDÁNO,  VLOŽENO  a  OZNAMOVÁNO  s  patřičným  postavením,  autoritou

________________________________________
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PROHLÁŠENÍ  O  FAKTECH  A  OBCHODNÍ  NÁVRH  UCC  Doc.  č.  #  [nahraďte  a  
uveďte  číslo  finančního  prohlášení  nebo  mezinárodní  

ekvivalent]

Komu:  údajný  [NÁZEV  CENTRÁLNÍ  BANKY  ZEMĚ,  včetně

V  A  PRO  KRAJ  [NAME  COUNTRY]  c /  o  [jména  kontaktů  a  jejich  e-

mailové  adresy]  [adresa  ulice]

*  Přílohy .:  *  údajné  číslo  úvěru/závazku/úvěrové  linky  [pokud  je  to  relevantní,  uveďte  identifikační  čísla]  a  veškeré  

záznamy  k  nim,  pod  nimi  az  nich;  *  údajná  poznámka  č.  [pokud  je  to  relevantní,  uveďte  identifikační  čísla]  a  veškeré  

záznamy  k  nim,  pod  ním  a

DO:  údajný  STÁT  [nebo  PROVINCE]  [název  státu  nebo  provincie]

Kopie:  [jména  kontaktů  a  jejich  e-mailové  adresy  (pokud  existují)]

C /  o  [jména  kontaktů  a  jejich  e-mailové  adresy]  [adresa]  [telefon /  

fax  do  kanceláře]

KOMU:  údajné  [JMÉNO  BANKY]  c /  o  

[jména  kontaktů  a  jejich  e-mailové  adresy]  [ulice]  [telefon  do  

kanceláře /  fax]

25

http://op.iuste.biz

KOMU:  údajný  [JMÉNO  OBLASTI]  KRAJSKÝ  ŠERIF  c /  o  [jména  kontaktů  

a  jejich  e-mailové  adresy]  [ulice]  [telefon  do  kanceláře /  fax]

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Maďarská  jazyková  komunita  OP

KOMU:  [JAKÉKOLI  JINÉ  JMENOVANÉ  SPOLUPRACOVNÍCI]  

c /  o  [jména  kontaktů  a  jejich  e-mailové  adresy]  [ulice]  [telefon  

do  kanceláře /  fax]

[ZADEJTE  HLAVIČKU]

[pouze  příklad;  nahradit  relevantní  okolnosti  konkrétní  pro  vás  v  textu  níže]

KOMU:  údajný  [JMÉNO  PRÁVNÍ  KANCELÁŘE]  

c /  o  [jména  kontaktů  a  jejich  e-mailové  adresy]  [ulice]  [telefon /  

fax  do  kanceláře]

DLUŽNÍKŮM:

MÍSTNÍ  POBOČKA  CENTRÁLNÍ  BANKY  (pokud  existuje)]

[nahradit  a  zahrnout  aktuální  DATUM]
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řádně  zapsána  do  vyhlášky,  včetně  vyhlášky  o  univerzálním  právu,  oznámení  o  řádném  vstupu  do  vyhlášky  o  
mezinárodním  právu,  oznámení  veřejnou  registrací  s  dodatečným  oznámením  ověřeným,  znovu  potvrzeným  
a  ratifikovaným  a  chráněným  Universal  Trust,  pod  důvěrou  vytvoření,  podle  zavedené  důvěry  při  stvoření,  
nevyvráceno,  nunc  pro  tunc,  praeterea,  preterea,  nevyvráceno,  podle  rozhodného  práva,  mezinárodní  právní  
vyhláška  UCC  Doc.  č.  2012113593

D.  Moje  hodnota  je  zajištěna  ověřeným  OBCHODNÍM  BILLEM  a  TRUE  BILL,  nunc

v  roce  našeho  stvořitele,  [rok  vyjádřený  slovy],  kdy  Stvořitel  žije,  je  výše  uvedené  pravdivé  a  správné  a  my  
jsme  způsobilí  to  říci:

nelegální  soukromé  peněžní  systémy  k  nim,  vydávání,  vybírání,  systémy  vymáhání  práva,

305,  nunc  pro  tunc,  praeterea,  preterea,  nevyvráceno,  znovu  formulováno  a  začleněno  zde  odkazem,  jako  
by  bylo  uvedeno  v  plném  rozsahu,  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  vloženo  do  nařízení  univerzálního  zákona,  
upozornění  činem,  podle  zákona  stvoření,  toto  [měsíc]  [den],

F.  Že  následující  Zmocněnci,  Zástupci  a  Příjemci  a  veškeré  nezákonné  a

E.  že  mám  společně  plné  vlastnické  právo,  vlastnictví  a  práva  k  obchodnímu  rejstříku  a  všem  jednotným  
obchodním  zákoníkům,  včetně  všech  státních,  národních,  mezinárodních  a  univerzálních  ekvivalentů,  
„UCC“,  které  jsou  tímto  svěřeny ,  nunc  pro  tunc,  praeterea  preterea,  článek  I,  přeformulován;

A.  Jsem  poutačem  Stvořitele,  nunc  pro  tunc,  praeterea  preterea,  nevyvráceno,  článek  II,  znovu  řečeno;
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1.  Prohlášení  o  faktech,  UILO  UCC  Doc.  No.'s  2012127810,  2012127854,  2012127907,  2012127914,  
přeformulováno,  a  já  vědomě,  dobrovolně  a  záměrně  ověřuji,  FACT,  znovu  potvrzuji  jako  své  vlastní  
prohlášení,  znovu  potvrzuji,  potvrzuji,  včetně:

Maďarská  jazyková  komunita  OP

C.  Moje  zásada  práva  je  v  souladu  s  obecným  právem  podle  Rozhodného  práva,  nunc  pro  tunc,  praeterea  
preterea ,,  nevyvráceno,  článek  VII  oddíl  C,  přeformulovaný;

S  ŘÁDNÝM  STÁLEM,  OPRÁVNĚNÍM  A  OPRÁVNĚNÍM ,  bez  předsudků,  veřejný  pořádek  UCC  1-308  a  dluhopis,  
jako  věc  záznamu,  veřejný  pořádek,  UCC  1-201  (31),

z  toho;  *  údajné  číslo  případu  [pokud  je  to  relevantní,  uveďte  identifikační  čísla]  a  veškeré  záznamy  k  
němu,  pod  ním  a  z  něj;  *  [JAKÉKOLI  DŘÍVE  PODANÉ  FINANČNÍ  VÝKAZY  UCC,  jsou-li  použitelné]  UILO  UCC  
Doc.  No.  2012127810,  2012127854,  2012127907,  2012127914,  2012128324,  2012132883,  2000043135,  
2012138448  a  všechny  tamtéž  záznamy;  *  Cert.  E-mailové  číslo  [pokud  je  to  relevantní,  uveďte  identifikační  
číslo]  a  veškeré  záznamy  k  němu,  pod  ním  a  z  něj;  *  vše  přepracováno  v  plném  rozsahu  a  začleněno  odkazem,  
jako  by  bylo  uvedeno  v  plném  rozsahu  a  znovu  potvrzeno  a  ratifikováno.

B.  Jsem  tělesný  stav,  nunc  pro  tunc,  preterea  preterea,  nevyvráceno,  články  III  a  VII,  oddíl  A,  znovu  vyjádřeno;

UCC  Doc.  No.  2000043135,  Perpetuita,  zaručeno,  chráněno  a  zajištěno,  Public  Policy  UCC  1-303,  obecný  
zákonný  opravný  prostředek  podle  něj  zaručen,  Public  Policy  UCC  1-

a  WA  UCC  Doc.  č.  2012-296-1209-2,  rozhodné  právo,  uchováno  a  chráněno  podle

pro  tunc,  praeterea  preterea,  nevyvráceno,  článek  IV,  přeformulováno;
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včetně  SOUDU  V  OBLASTI  A  PRO  KRAJ  [NÁZEV  OBLASTI]  a

3)  [NÁZEV  CENTRÁLNÍ  BANKY  ZEMĚ,  včetně  MÍSTNÍ  CENTRÁLNÍ  BANKY

kontaktovaný,  pokud  existuje],  dále  jen  „DLUŽNÍK“;

politika;

konkrétně  Principal  Agent  Doctrine  [seznam  jmen  všech  zaměstnanců  kanceláře,  které  jsme  dříve  
kontaktovali],  dále  jen  „DLUŽNÍK“;

úmyslně  zrušené,  neplatné,  neplatné,  nezákonné  a  nezákonné  jako  věc  zákona,  faktů  a  veřejnosti

Odpověď:  Podvodné  činy  a  praktiky  uvedených  aktérů  způsobující  nezákonné  a  nezákonné  zabavení  a  
odcizení  mé  ověřené  a  zajištěné  hodnoty  jsou  předmětem  záznamů,  veřejný  pořádek  UCC  1-201  (31),  
nunc  pro  tunc,  praeterea  preterea,  nevyvráceno,  včetně:

vyrobené  a  vydané  DLUŽNÍKEM  (S),  uvedeným  v  tomto  dokumentu,  jsou  vědomě,  dobrovolně  a

2012127914,  článek  IX  oddíl  A  pododdíl  7  (vii),  nevyvrácený,  přeformulovaný,  konkrétně:

konkrétně  Principal  Agent  Doctrine  [seznam  jmen  všech  zaměstnanců  kanceláře,  které  jsme  dříve  
kontaktovali],  dále  jen  „DLUŽNÍK“;
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3.  Níže  podepsaní  si  vědomě,  ochotně  a  záměrně  ověřují,  že  nedali  resp

Maďarská  jazyková  komunita  OP

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

POBOČKA  (pokud  existuje)],  na  adrese  [adresa  ulice],  jako  věc  veřejného  pořádku  UCC  1-103,

2.  [JMÉNA  (JMÉNA)  KAŽDÉHO  DALŠÍHO  ZÚČASTNĚNÉHO  JAKO  SPOLUAKTÉŘI],  na  adrese  [adresa  (adresy)],  v  rámci  
veřejné  politiky  UCC  1-103,  konkrétně  doktríny  hlavního  agenta,  [seznam  jmen  osob  dříve  kontaktovaných ],  
dále  jen  „DLUŽNÍK“,  jednal  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  nezákonně  a  nezákonně  spolu  s  jedním  nebo  více  
Zmocněnci,  Zmocněnci  a  Příjemci,  DLUŽNÍKEM,  uvedeným  zde  v  č.  1  části  E,  pododstavcích  (1-  4),  uvedl  proti  
mně  dále  jednotlivě  a  společně  „Aktéři“;

http://op.iuste.biz

konkrétně  Principal  Agent  Doctrine  [seznam  jmen  všech  zaměstnanců  úřadu  dříve

1)  údajné  [NÁZEV  ZEMĚ],  včetně  [NÁZEV  STÁTU /  PROVINCE],

4.  Vědomě,  ochotně  a  záměrně  ověřuji  certifikované  vyrobené  a  vydané  KOMERČNÍ

dát  vědomě,  dobrovolně  nebo  úmyslně  dar  nebo  převod  své  HODNOTY;

provozování  OTROCKÝCH  SYSTÉMŮ  proti  mně  klamavými  činy  a  praktikami,  bez  mého  vědomí,  vůle  a  
úmyslného  souhlasu,  nunc  pro  tunc,  praeterea  preterea,  nevyvráceno,  článek  IX,  konkrétně  včetně  
následujících  DLUŽNÍKŮ:

4)  [JMÉNO  PRÁVNICKÉ  KANCELÁŘE],  na  adrese  [ulice],  jako  věc  veřejného  pořádku  UCC  1-103,

2)  [JMÉNO  BANKY],  na  adrese  [ulice],  jako  věc  veřejného  pořádku  UCC  1-103,

[JMÉNO  OBLASTI]  KRAJSKÝ  ŠERIF,  na  [adresa  ulice],  jako  věc  veřejného  pořádku  UCC  1-103,  konkrétně  
doktrína  hlavního  agenta  [seznam  jmen  všech  pracovníků  úřadu,  kteří  byli  dříve  kontaktováni],  dále  jen  
„DLUŽNÍK“;

G.  Za  příčinu,  konkrétně  porušení  práv  níže  podepsaného,  jakýchkoli  nástrojů

právně  ověřená  škoda  na  základě  zákona,  skutečnosti  a  veřejného  pořádku  v  celkové  výši  určité  [SPELL  OUT  
DOLLAR  AMOUNT  (také  uváděné  v  číselné  formě)  zákonných  peněz  [název  země],  zlata  a  stříbra,  jak  bylo  dříve  
dohodnuto ,  UILO  UCC  Doc.

BILL,  který  řekl,  že  klamavé  činy  a  praktiky  herců,  jednotlivě  i  společně,  mě  způsobily
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3)  údajná  poznámka  číslo  31-218514-1009510  a  všechny  záznamy  k  ní,  pod  ní  az  ní,  přepracované,  
nevyvrácené;

4)  údajný  případ  PCSC  č.  11-2-09226-2  a  veškeré  záznamy  k  němu,  pod  ním  a  z  něj,  přeformulované,  
nevyvrácené;

E.  Že  jsem  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  potvrdil,  že  jsem  učinil,  dal  a  oznámil

5.  Že  veškeré  škody  zde  deklarované,  konkrétně  č.  4  a  jeho  oddíly  a  pod

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

6)  RC007763002US,  RC007762758US,  RC007762735US,  Cert.

F.  To  znamená,  že  Herci  to  dělali  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně

TENTO  VÝPOČET  (uveďte  celkovou  částku  v  číselné  formě)]  jsou  zákonné  peníze  [země]

konkrétně  články  I-XI  a  veškeré  záznamy  k  nim  a  pod  nimi,  přepracované,

B.  Že  jsem  bez  mého  vědomí,  vůle  a  úmyslného  souhlasu  a  podle  záznamů  utrpěl  ověřenou  škodu  v  
hodnotě  mého  VLASTNÍHO  KAPITÁLU,  [jméno  číslo]  finanční  nástroje  krát  nominální  hodnota  DVĚSTA  
TISÍC  (200  000,00),  v  součtu  některé  z  [SEZNAMTE  CELKOVÉ  ŠKODY  NA  ZÁKLADĚ  TOHOTO  VÝPOČTU  
(uveďte  toto

G.  Všechny  zde  uvedené  škody  jsou  prohlášeny  za  samostatné  a  individuální  od  mých

2)  údajná  půjčka/závazek/úvěrová  linka  číslo  218514-1009501  a  veškeré  záznamy  k  nim,  pod  nimi  
a  pod  nimi,  přepracované,  nevyvrácené;

C.  Že  bez  mého  vědomí,  vůle  a  úmyslného  souhlasu  a  podle  záznamů  jsem  utrpěl  ověřenou  škodu  v  
hodnotě  mého  AKCIOVÉHO  AKTU,  konkrétně  hodnoty  plného  vlastnictví,  vlastnictví  a  hodnotových  
práv  k  mému  majetku,  ve  výši  některé  z  [SEZNAMTE  CELKOVÉ  ŠKODY  NA  ZÁKLADĚ  TOHOTO  VÝPOČTU  
(uveďte  celkovou  částku  v  číselné  formě)]  zákonné  peníze  [země],  nevyvrácené;

č.  2012114776,  konkrétně  zaznamenané  a  zapsané  do  právní  vyhlášky,  UILO  UCC  Doc.  2012127914,  
konkrétně  články  IX  a  XI  a  všechny  části  a  pododdíly

D.  To  znamená,  že  aktéři  se  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  rozhodli  způsobit  škodu  svým  pokračujícím  
klamavým  jednáním  a  praktikami  proti  mně  ve  výši  určité  částky  [SEZNAM  CELKOVÉ  ŠKODY  NA  
ZÁKLADĚ  TOHOTO  VÝPOČTU  (uveďte  celkovou  částku  v  číselné  formě)]  zákonných  peněz  ve  výši  
[země],  nevyvráceno;

pod  tím,  přeformulovaný,  nevyvrácený;

5)  UCC  2012-014-4024-8,  2011-137-5736-6,  2011-137-5773-1,  přeformulováno,  nevyvráceno;

Aktéři  svých  chyb,  s  možností  vyléčit,  nevyvrácené;

Přepracované  části  ověřeného  celkového  DLUHU  uvedených  aktérů,  DLUŽNÍKA,  z  vyhotoveného  a  
vystaveného  OBCHODNÍHO  NÁKLADU  na  částku  určitých
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70110470000100802184  a  veškeré  záznamy  v  něm  uvedené  a

veřejný  pořádek  UCC  1-202,  jako  záznam,  veřejný  pořádek  UCC  1-201  (33),  ze  dne

Maďarská  jazyková  komunita  OP

1)  UILO  UCC  č.  dokumentu  2012127810,  2012127854,  2012127907,  2012127914,

řečené  OZNÁMENÍ,  nevyvrácené;

z  toho,  přeformulováno,  nevyvráceno;

http://op.iuste.biz

nevyvrácený;

celkem  v  číselné  formě)]  zákonné  peníze  [země],  nevyvrácené;

VALUE  zajištěná  COMMERCIAL  BILL  a  TRUE  BILL,  COMMERCIAL  BILL  UCC  Doc.  č.  2012114586,  
rekonstruována  a  ratifikována  TRUE  BILL  UCC  Doc.
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6.  Níže  podepsaní  vědomě,  ochotně  a  záměrně  potvrdili  POPTÁVKU  řekli  Herci,  DLUŽNÍK,  neprodleně  
uhradit  uvedený  Ověřený  DLUH  v  plné  výši;

deklarovat,  potvrdit  a  ověřit  toto  PROHLÁŠENÍ  O  SKUTEČNOSTI  a  OBCHODNÍ  NÁVRH  jsou

veřejná  politika,  UCC  1-308,  nunc  pro  tunc,  preterea  preterea:

[jméno]  jako  Stav  těla

Níže  podepsaní  služebníci  a  stavy  těla  to  dělají  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně

_____________________________________
[jméno]  jako  Bondservant

UCC  1-202,  konkrétně  všemi  Zmocněnci,  Zástupci  a  Příjemci  jakýchkoli  a  všech  nezákonných  a  nezákonných  
soukromých  peněžních  systémů,  vydávání,  vybírání,  systémů  pro  vymáhání  práva,  provozování  SLAVERY  SYSTEMS,  
včetně  těch,  které  jsou  zde  uvedeny,  podle  platného  práva,  uchovávané  a  chráněno  navěky,  jak  je  uvedeno,  
přeformulováno,  s  dodatečným  řádným  upozorněním  učiněným  a  poskytnutým  prostřednictvím  celosvětové  sítě  
a  uloženo  v  Trustu  pro  další  zveřejnění  na  www ....  pro  všechny  stavy  těla,  vesmíru  a  stvoření,  na  které  se  lze  
spolehnout  a  citovat,  v  souladu  se  zákonem  a  právně  zakládající  ověřené  a  vázané  upisování  hodnoty  výtvoru  a  
jeho  hodnotových  středisek  aktiv  zapsaných  do  právní  vyhlášky,  včetně  nařízení  o  univerzálním  a  mezinárodním  
právu,  jako  věc  záznamu  veřejný  pořádek  UCC  1-201  (31);  OZNÁMENÍ  PRO  ŘEDITELE  JE  OZNÁMENÍ  PRO  ZÁSTUPCE  
A  OZNÁMENÍ  PRO  ZÁSTUPCE  JE  OZNÁMENÍ  PRO  ŘEDITELE,  Veřejná  politika  UCC  1-103,  aniž  by  byla  dotčena  UCC  
1-308;  nunc  pro  tunc,  preterea  preterea,  nevyvrácený.

29

[jméno]  jako  Bondservant

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  učiněna,  pod  přísahou  a  ověřena  jako  zákonná  a  legální

_____________________________________

v  souladu  se  zákonnou  univerzální  smlouvou,  podle  platného  práva,  UILO  UCC  Doc.  č.  2012113593  a  WA  UCC  Doc.  
No.  2012-296-1209-2,  uchováno  a  chráněno  podle  Perpetuity  2000043135,  zaručeno,  chráněno  a  zajištěno,  Public  

Policy  UCC  1-  103,  zaručený  opravný  prostředek  podle  obecného  práva,  Public  Policy  UCC  1-305;  Řádně  svědky,  
zajištěny,  vstoupily  a  zaznamenaly;  Bez  předsudků,  jak  bylo  slíbeno,  uchováváno  a  chráněno,

nevyvrácený;

[jméno]  jako  Stav  těla
_____________________________________

zdokonaleno  jako  dlužné,  splatné  a  okamžitě  vymahatelné  od  uvedených  aktérů,  jednotlivě  i  společně,

ŘÁDNĚ  OVĚŘENO,  JAKO  VYROBENO,  VYDÁNO,  VLOŽENO  a  OZNAMOVÁNO  s  patřičným  postavením,  
autoritou  a  povolením  tohoto  [datum],  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  učiněno,  dáno  a  zaznamenáno,  s  
neomezenou  osobní  odpovědností,  pod  přísahou  pod  trestem  křivé  přísahy

PŘEDCHÁZEJÍM,  s  vystavením  ověřené  PRAVDIVÉ  SMĚRNICE,  proti  uvedeným  Hercům,  DLUŽNÍKŮM,  v  případě,  
že  nezaplatí  uvedený  DLUH  v  plné  výši  níže  podepsanému;

7.  Níže  podepsaní  činí  vědomě,  dobrovolně  a  úmyslně  OZNÁMENÍ  o  záměru

_____________________________________
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(Formulář  UCC1)
Pokyny  pro  Národní  finanční  výkaz  UCC

Formulář  vyplňte  velmi  pečlivě;  chyby  mohou  mít  závažné  právní  důsledky.  Pokud  máte
dotazy,  obraťte  se  na  svého  právního  zástupce.  Podatelna  nemůže  poskytovat  

právní  rady.

jméno  prvního  Dlužníka  ve  formátu  přesně  tak,  jak  je  uvedeno  v  položce  
1  tohoto  formuláře;  doporučujeme  vám  použít  dodatek  (formulář  UCC1Ad).

jeho  vlastníkem.  Partnerství  je  organizace;  jediný  vlastník  není  organizace,

MD).  Použijte  osobní  jméno  vdané  ženy  (Mary  Smith,  ne  paní  John  Smith).  Vstupte

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

Po  správném  vyplnění  zašlete  kopii  podatelny  s  požadovaným  poplatkem  na  podatelnu.  Jestli  chceš

v  položce  A.  Tato  položka  je  volitelná.

právní  název  partnerství;  nemusíte  zadávat  jména  partnerů  jako  další  dlužníky.  Li

Pole  Jméno  a  všechna  další  křestní  jména  v  poli  Prostřední  jméno.  Pro  obě  organizace

Kopie  potvrzení;  jinak  oddělit.  Pokud  chcete  provést  vyhledávání

potvrzovací  kopie.

určit  správné  jméno  dlužníka,  typ  organizace  a  jurisdikci  organizace.

další  dlužníci,  pokud  si  přejete  (ale  není  to  vyžadováno  ani  doporučeno).

Návod  úplně.

jinak  oddělit.  Vždy  oddělte  kopie  dlužníka  a  zabezpečené  strany.

jméno  osoby  (1b).  Zadejte  přesné  celé  právní  jméno  dlužníka.  Nezkracujte.

bez  ohledu  na  to,  zda  působí  pod  obchodním  jménem.  Nepoužívejte  předpony  (Mr.,  Mrs.,  Ms.).  Použití

Pokud  potřebujete  použít  přílohy,  použijte  listy  8-1 /  2  X  11  palců  a  na  horní  část  každého  listu  vložte

1a.  Organizace  dlužník.  „Organizace“  znamená  subjekt  s  právní  identitou  oddělenou  od

pole  přípony  pouze  pro  tituly  rodové  linie  (Jr.,  Sr.,  III)  a  nikoli  pro  jiné  přípony  nebo  tituly  (např.

Maďarská  jazyková  komunita  OP http://op.iuste.biz

Nevkládejte  nic  do  volného  prostoru  v  horní  části  tohoto  formuláře;  je  vyhrazeno  pro  archivaci

Odpověď:  Za  účelem  pomoci  podatelnám,  které  mohou  chtít  komunikovat  s  podatelem,  může  podatelna  poskytnout  informace

i  když  podniká  pod  obchodním  jménem.  Pokud  je  dlužníkem  partnerství,  zadejte  přesné  úplné

individuální  příjmení  (příjmení)  dlužníka  v  poli  Příjmení,  křestní  jméno  v  poli  Jméno
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potvrzení,  vyplňte  bod  B  a  v  případě  podání  na  podatelně,  která  
vrací  kopii  potvrzení  dodanou  podatelem,  můžete  také  zaslat

B.  Vyplňte  položku  B,  pokud  chcete,  aby  vám  bylo  zasláno  potvrzení.  Pokud  podání  na  podatelně,  že

Dlužníkem  je  registrovaná  organizace  (např.  korporace,  komanditní  společnost,  ručením  omezeným

kancelářské  použití.

vrátí  potvrzovací  kopii  poskytnutou  správcem,  přičemž  současně  s  
tímto  formulářem  předloží  uhlíkovou  nebo  jinou  kopii  tohoto  formuláře  pro  použití  jako

společnosti),  je  vhodné  prohlédnout  si  aktuálně  uložené  listiny  dlužníka

a  jednotliví  dlužníci:  Nepoužívejte  obchodní  jméno  dlužníka,  DBA,  AKA,  FKA,  název  divize,
atd.  místo  nebo  v  kombinaci  s  právním  jménem  dlužníka;  můžete  přidat  další  jména  jako

Zadejte  nebo  vytiskněte  tento  formulář  laserem.  Ujistěte  se,  že  je  zcela  čitelný.  Přečtěte  si  všechny  
pokyny,  zejména  pokyn  1;  správné  jméno  dlužníka  je  zásadní.  Následovat

žádost,  vyplňte  položku  7  (po  přečtení  níže  uvedeného  pokynu  7)  a  odešlete  kopii  zprávy  o  vyhledávání,

1.  Jméno  dlužníka:  Do  položky  1  zadejte  pouze  jedno  jméno  dlužníka,  název  organizace  (1a)  nebo

1b.  Individuální  dlužník.  „Fyzická  osoba“  znamená  fyzickou  osobu;  to  zahrnuje  výhradní  vlastnictví,

1c.  U  Dlužníka  uvedeného  v  1a  nebo  1b  je  vždy  vyžadována  adresa.
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z  aktuálně  uložené  listiny  dlužníka.  Organizační  ID  #,  pokud  existuje,  je  přiděleno
agentura,  kde  byl  dokument  charty  uložen;  toto  se  liší  od  DIČ  #;  tento

přenášející  nástroj  nebo  tento  finanční  výkaz  je  podán  v  souvislosti  s  transakcí  Manufactured  Home  nebo  
Public  Finance  Transaction,  jak  je  definováno  v  příslušných  obchodních

(1)  do  bodu  3  zadejte  jméno  a  adresu  zpracovatele  S/P  a  odešlete  Dodatek  (Formulář

dlužníka  a  zajištěné  strany,  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce  5.  Pokud  se  jedná  o  zemědělskou

Výpisy  ve  spisu  vůči  určenému  dlužníkovi  ke  dni  zprávy,  včetně  tohoto

organizace,  pokud  jedna  ze  Spojených  států  (např.  CA12345,  pro  kalifornskou  společnost

OPPT  UCC  Toolbox  v  maďarštině,  V1  –  Zdroj:  OPPT  UCC  Toolbox

2.  Pokud  je  zahrnut  další  Dlužník,  vyplňte  bod  2,  určený  a  naformátovaný  podle  Instrukce

a  pokud  si  přejete,  připojte  také  dodatek  (formulář  UCC1Ad)  se  jménem  S/P  postupitele

úročení  (např.  daňové  zástavní  právo,  soudní  zástavní  právo  apod.),  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce  5,

pole  v  položce  7,  kopie  zprávy  o  hledání  souboru  spolu  s  kopií  podatelny  (a

9526,5.

Poznámka:  Pokud  je  dlužník  trustem  nebo  správcem  jednajícím  s  ohledem  na  majetek  držený  ve  správě,  zadejte  dlužníkův

formát.  Pro  určení  a  formátování  dalších  jmen  postupujte  podle  pokynů  1.

nedostatečné,  uveďte  celý  popis  zajištění  nebo  pokračování  zajištění

rozřezaný  nebo  vytěžený  kolaterál,  vyplňte  položky  1-5,  zaškrtněte  políčko  v  položce  6  a  dokončete

lze  určit  jurisdikci  organizace  a  také  přesné  právní  jméno  Dlužníka

17.  Je-li  Dlužníkem  pozůstalost  po  zůstaviteli,  uveďte  jméno  zemřelé  osoby  v  položce  1b  a

Pokyn  1.  Pokud  existuje  více  než  jedna  Zabezpečená  strana,  viz  Pokyn  2.  Pokud  existuje

5.  Přeje-li  si  archivář  (podle  jeho  volby)  používat  tituly  nájemce  a  pronajímatele,  nebo  příjemce  a  odesílatele,

přiložte  dodatek  (formulář  UCC1Ad)  a  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce  17.  Pokud  je  dlužník

úplné  postoupení  podílu  Zajištěné  strany  před  podáním  tohoto  formuláře  můžete  buď

nebo  prodávající  a  kupující  (v  případě  účtů  nebo  chat  papíru),  nebo  místo  toho  kauce  a  ručitel

7.  Tato  položka  je  volitelná.  Zaškrtnutím  příslušného  políčka  v  položce  7  si  vyžádejte  zprávy  o  vyhledávání  na  všech  nebo
někteří  dlužníci  jmenovaní  v  tomto  finančním  prohlášení.  Zpráva  bude  obsahovat  veškeré  financování

by  měla  být  zadána  před  2-znakové  US  Postal  identifikace  státu

Kód,  připojte  dodatek  (formulář  UCC1Ad)  a  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce  18.

UCC3)  [viz  bod  5  tohoto  formuláře];  nebo  (2)  do  položky  3  zadejte  jméno  a  adresu  úplného  příjemce

zástavní  právo  (jak  je  definováno  v  platném  obchodním  zákoníku)  podání  nebo  není  jinak  cenným  papírem  UCC

Finanční  výkaz.  Za  každou  zprávu  se  platí  další  poplatek.  Pokud  jste  zaškrtli  a
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jehož  organizační  ID  #  je  12345);  pokud  agentura  nepřidělí  ID  organizace,

1.  Zahrnout  další  dodatečné  dlužníky  nebo  jednu  nebo  více  dalších  zajištěných  stran,

a  adresa  v  bodu  12.

1d.  Toto  pole  bylo  odstraněno  z  oddílu  Kalifornského  jednotného  obchodního  zákoníku

připojte  buď  Dodatek  (Formulář  UCC1Ad)  nebo  jinou  další  stránku  (stránky)  se  správným  názvem

zaškrtávací  políčko  v  položce  1g  označující  „žádné“.

4.  Použijte  bod  4  k  označení  kolaterálu,  na  který  se  vztahuje  toto  finanční  prohlášení.  Pokud  je  mezera  v  položce  4

vyplňte  položky  1–7  podle  potřeby  a  připojte  další  položky  požadované  jinými  zákony.

6.  Pokud  je  tento  finanční  výkaz  podán  jako  přihláška  nebo  pokud  zástava  sestává  ze  dřeva,  které  má  být

Maďarská  jazyková  komunita  OP

1e,  f,  „Další  informace  o  organizaci  dlužníka“  je  vždy  vyžadováno.  Typ  organizace

jméno  v  položce  1  a  připojte  dodatek  (formulář  UCC1Ad)  a  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce

3.  Zadejte  informace  pro  Secured  Party  nebo  Total  Assignee,  určené  a  naformátované  podle

popis  buď  v  Dodatku  (formulář  UCC1Ad)  nebo  na  jiné  připojené  dodatečné  stránce  (stránkách).

požadované  informace  (položky  13,  14  a /  nebo  15)  jsou  dodatek  (formulář  UCC1Ad).

http://op.iuste.biz
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Pokyny  pro  Národní  finanční  výkaz  UCC
Dodatek  (formulář  UCC1Ad)

12.  Pokud  tento  dodatek  přidává  další  zajištěnou  stranu,  vyplňte  bod  12  v  souladu  s  Pokynem  3  k  finančnímu  
prohlášení.  V  případě  úplného  postoupení  podílu  Zajištěné  strany  před  podáním  tohoto  Finančního  prohlášení,  
pokud  podatel  uvedl  jméno  a  adresu  Úplného  nabyvatele  v  položce  3  Finančního  prohlášení,  může  podatel  
poskytnout  S/P  postupitele  jméno  a  adresa  v  položce  12.

10.  Různé:  Za  určitých  okolností  nejsou  další  informace  uvedeny  na

17.  Pokud  je  Dlužníkem  trust  nebo  správce  jednající  s  ohledem  na  majetek  držený  ve  svěřenském  fondu  nebo  jde  o  
pozůstalost  zůstavitele,  zaškrtněte  příslušné  políčko.

přesně  tak,  jak  je  uvedeno  v  bodě  1  finančního  výkazu.

popis  v  položce  4  finančního  výkazu.
16.  Pokud  nemůžete  dokončit,  použijte  tento  prostor  k  uvedení  dalšího  popisu  zajištění

nejednotné  požadavky.  Použijte  tento  prostor  k  poskytnutí  takových  dodatečných  informací  nebo  k  dosažení  souladu
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Může  být  požadováno  finanční  prohlášení.  Také  některé  státy  mají

18.  Pokud  je  Dlužník  předávající  společností  nebo  pokud  se  Finanční  prohlášení  týká  Transakce  vyrobeného  domu  
nebo  Transakce  veřejných  financí,  jak  je  definováno  v  příslušném  obchodním  zákoníku,  zaškrtněte  příslušné  
políčko.

11.  Pokud  tento  dodatek  přidává  dalšího  dlužníka,  vyplňte  bod  11  v  souladu  s  Pokynem  1  k  finančnímu  prohlášení.  
Chcete-li  přidat  více  než  jednoho  dalšího  dlužníka,  použijte  buď  dodatečný  formulář  dodatku  pro  každého  
dalšího  dlužníka,  nebo  pro  každého  dalšího  dlužníka  zkopírujte  formátování  položky  1  finančního  výkazu  na  
list  8-1 /  2  X  11  palců  (zobrazený  v  horní  části  listu  jméno  prvního  Dlužníka  uvedeného  na  Finančním  
prohlášení)  a  v  každém  případě  uveďte  úplné  informace  o  každém  dalším  Dlužníkovi  v  souladu  s  Pokynem  1  k  
Finančnímu  prohlášení.  Všechny  dodatečné  informace  o  dlužníkovi,  zejména  jméno,  musí  být  uvedeny  ve  
správném  formátu  přesně  identickém  s  formátem  bodu  1  finančního  výkazu.

8.  Tato  položka  je  volitelná  a  je  určena  pouze  pro  uživatele.  Pro  snazší  orientaci  archiváře  může  v  položce  8  zadat  
jakékoli  identifikační  informace  (např.  číslo  půjčky  zajištěné  strany,  číslo  spisu  advokátní  kanceláře,  jméno  
dlužníka  nebo  jiná  identifikace,  stát,  v  jakém  formuláři  se  podává  atd.),  které  mohou  být  užitečné. .

http://op.iuste.biz

Kopie  potvrzení).  Poznámka:  Ne  všechny  státy  provádějí  vyhledávání  a  ne  všechny  státy  budou  respektovat  požadavek  
na  vyhledávání  podaný  prostřednictvím  tohoto  formuláře;  některé  státy  vyžadují  samostatný  formulář  žádosti.

s  takovými  požadavky;  v  opačném  případě  ponechte  prázdné.

9.  Vložte  jméno  prvního  dlužníka  uvedeného  ve  finančním  prohlášení,  ke  kterému  se  tento  dodatek  vztahuje,

13-15.  Pokud  je  kolaterálem  dřevo  určené  k  těžbě  nebo  kolaterál  jako  vytěžený,  nebo  je-li  toto  Finanční  prohlášení  
podáno  jako  příloha,  zaškrtněte  příslušné  políčko  v  položce  13;  uveďte  popis  nemovitosti  v  položce  14;  a  v  
případě,  že  Dlužník  není  evidenčním  vlastníkem  popisované  nemovitosti,  uveďte  v  položce  15  též  jméno  a  
adresu  evidenčního  vlastníka.  Uveďte  také  popis  zajištění  v  položce  4  Finančního  výkazu.  Zaškrtněte  také  
políčko  6  na  Výkazu  o  financování.  Popis  nemovitosti  musí  být  dostatečný  podle  platného  práva  jurisdikce,  
kde  se  nemovitost  nachází.
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