Заповнювати заяву-анкету друкованими літерами, українською

ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹʋ
_________________________ ɉȺ7©ȺȻ©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɭɦ
ЗАЯВА
на приєднання до «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб»
ȼȱȾɄɊɂɌɌə
ɌȺɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇəɉɈɌɈɑɇɂ
ɏɊȺɏɍɇɄȱȼɓɈ
ɉȿɊȿȾȻȺɑȺȯȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈȽɈ
ɉɅȺɌȱɀɇɈȽɈɁȺɋɈȻɍ

ɉɅȺɌȱɀɇɂɏɄȺɊ

ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇȱɃɌȺȱɇɈɁȿɆɇȱɃȼȺɅɘɌȱ

№

від

Я, __________________________________________________________________________________________
ɩɪɢɡɜɢɳɟ
ɿɦ
¶ɹɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
)
SURNAME
ɡɝɿɞɧɨɿɡɞɚɧɢɦɢ
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɭ
ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɪɚɡɿɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ
- ɞɨɜɿɥɶɧɨɸɥɚɬɢɧɫɶɤɨɸ

NAME
ɬɪɚɧɫɤɪɢɩɰɿɽɸ
прошу відкрити мені поточний рахунок 2625 в валюті:
Гривні
Долари США

Прізвище, ім'я латинськими літерами

платіжну
картку:

Зарплатна
Електронний гаманець
Миттева "Блискавка"
Visa

тип основної
картки

Пенсійна
Інтернет картка

Особиста
Пакет Gold
«Вояж»

Соціальна
MasterCard

Electron
Classic

Євро
Картка для вкладників
Розрахункова

Maestro
Standard Debit
Standart
Gold

ɪɚɯɭ
ɧɨɤɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨ
ɞɥɹɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
ɩɟɧɫɿʀ
ɚɛɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɭɪɚɡɿɜɢɛɨɪɭɞɚɧɨɝɨɩɭɧɤɬɭɭɫɿɿɧɲɿɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɢɣɪɚ
ɪɚɯɭɧɤɭɧɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
Відомості про документ, що посвідчує особу ɋɟɪɿɹ
_____ʋ___________ Ⱦɚɬɚɜɢɞɚɱɿ
"____" ______
________
__ __BBBɪ
Ʉɢɦɜɢɞɚɧɢɣ
___________________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за
Дата народження:
наявності), ɚɛɨɫɟɪɿɹɬɚɧɨɦɟɪɩɚɫɩɨɪɬɭɭɹɤɨɦɭɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɿɞɦɿɬɤɭ
Місце народження:
ɨɪɝɚɧɿɜȾɉɋɩɪɨɜɿɞɦɨɜɭɜɨɞɟɪɠɚɧɿɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ
Громадянство:
ɧɨɦɟɪɭɭɝɪɚɮɿɪɨɛɢɬɶɫɹɧɚɩɢɫɜɿɞɫɭɬɧɿɣ
______________________________

Місце проживання або перебування
Місце реєстрації (згідно з паспортом)

Фактичне місце проживання або перебування

ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɹɤɳɨɚɞɪɟɫɚɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɜɿ

Ʉɪɚʀɧɚ
Ɉɛɥɚɫɬɶ
Ɋɚɣɨɧ
ȱɧɞɟɤɫ
Ɇɿɫɬɨɫɟɥɢɳɟ
ȼɭɥɢɰɹ
Ȼɭɞ

Ʉɪɚʀɧɚ
Ɋɚɣɨɧ
Ɇɿɫɬɨɫɟɥɢɳɟ
Ʉɜ
ȼɭɥɢɰɹ
Відомості про місце роботи

Ɉɛɥɚɫɬɶ
ȱɧɞɟɤɫ
Ȼɭɞ

Ʉɜ
.

Ɂɚɣɧɹɬɿɫɬɶ
ɉɪɚɰɸɸɱɢɣ
ɩɟɧɫɿɨɧɟɪ
ɫɬɭɞɟɧɬ
ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɣ
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ

Назва установи
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Посада

Робочий тел:

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
Для ідентифікації Вас як дійсного власника карткового рахунку
ВАЖЛИВО
в подальшому, необхідно вказати пароль, який будете знати
лише Ви. Наприклад, це може бути дівоче прізвище вашої матері: _______________________________________________

Сервіси та послуги
(Оберіть послугу і вкажіть необхідну для підключення інформацію)
СМС інформування

ɬɚɤ

Додаткова банківська
платіжна картка

ȼɤɚɠɿɬɶɧɨɦɟɪɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɹɤɢɣɜɚɦɛɭɞɭɬɶɧɚ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɡɦɿɧɭɫɬɚɧɭɤɚɪɬɤɨɜɨɝɨ
ɪɚɯɭɧɤɭ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɫɶ
+380__________________________
Ɉɛɟɪɿɬɶɬɢɩɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɤɚɪɬɤɢ
Visa
MasterCard
ɉɪɨɲɭɜɿɞɤɪɢɬɢɤɚɪɬɤɭɧɚɦɨɽɿɦ ɹ
ɉɪɨɲɭɜɿɞɤɪɢɬɢɤɚɪɬɤɭɧɚɿɧɲɟɿɦ ɹ
ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɫɶ
ȼɤɚɠɿɬɶɉȱȻɥɸɞɢɧɢɧɚɱɢɽɿɦ
ɢɞɨɞɚɬɤɨɜɭɤɚɪɬɤɭ
ɹɛɚɠɚɽɬɟɜɿɞɤɪɢɬ
ɉɪɿɡɜɢɳɟɿɦ
SURNAME

ɹɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦɢɥɿɬɟɪɚɦɢ
NAME

Ⱦɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɤɚɤɚɪɬɤɨɜɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭɧɟɨɛɯɿ
ɹɤɢɣɛɭɞɟɬɟɡɧɚɬɢɥɢɲɟȼɢɇɚɩɪɢɤɥɚɞɰɟɦɨɠɟɛɭɬɢɞɿ
ɩɪɿɡɜɢɳɟ
ɜɚɲɨʀɦɚɬɟɪɿ
___________________________________

Банк__________________________

Клієнт_________________________

Вкажіть Вашу електронну адресу, на яку Банк може надсилати Вам необхідну інформацію:
__________________________
Вкажіть номер Вашого контактного телефону: _______________________________________
Інформація про реєстрацію фізичної особи як підприємця або як особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність

əɤɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚ
- ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ
).
ȾɚɬɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪ
ɈɪɝɚɧɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɨɦɟɪɡɚɩɢɫɭɭɪɟɽɫɬɪɿʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȼɢɞɩ

ɁɞɿɣɫɧɸɸɧɟɡɚɥɟɠɧɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɚɞɜɨɤɚɬɚɧɨɬɚɪɿɭɫɚɿɧɲɟBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɟɨɛɯɿɞɧɟɩɿɞɤ
ɍɜɢɩɚɞɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɤɚɠɿɬɶɛɭɞɶ
ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣɡɜɿɬɧɢɣɩɟɪɿɨɞɁɜɿɬɧɢɣɩɟ
ɪɿɨɞ
ɋɭɦɚɱɢɫɬɨɝɨɨɩɨɞɚɬɤɨɜɚɧɨɝɨɞɨɯɨɞɭ
ɋɭɦɚɩɨɞɚɬɤɭɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽɫɩɥɚɬɿɞɨɛɸɞɠɟɬɭ

Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ
- ɞɨɝɪɧ
- 5000-ɝɪɧ
- 15000-ɝɪɧ
ɫɭɤɭɩɧɢɣɞɨɯɿɞ
- 25000-ɝɪɧ
; - ɛɿɥɶɲɟ
ɡɛɢɬɨɤ
ȼɤɚɠɿɬɶɛɭɞɶɥɚɫɤɚɞɠɟɪɟɥɚɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯ
ɞɥɹɤɥɿɽɧɬɿɜɳɨɪɚɧɿɲɟɧɟɨɛɫ
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ )ɝɪɨɲɨɜɢ
ȼɥɚɫɧɿɤɨɲɬɢɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ
Ʉɪɟɞɢɬɢ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɚɩɟɧɫɿɹɫɬɢɩɟɧɞɿɹɫɨɰɿɚɥɶɧɚɞɨɩɨɦɨ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚɞɨɩɨɦɨɝɚ
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢɡɞɚɜɚɧɧɹɜɨɪɟɧɞɭ
ɇɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣɞɨɯɿɞ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɿɞɫɭɬ
ɧɿɫɬɶɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨɪɭɯɨɦɨɝɨɬɚɿɧɲɨɝɨɦɚɣɧɚ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ
ɧɟɪɭɯɨɦɟɦɚɣɧɨɡɚɦɟɠɚɦɢɦɢɬɧɨʀ
- ɛɭɞɢɧɨɤ
- ɤɜɚɪɬɢɪɚ
- ɞɚɱɚ
- ɝɚɪɚɠ
-ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ
- ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɪɭɯɨɦɨɝɨɧɟɪɭɯɨɦɨ
- ɰɿɧɧɿɩɚɩɟɪɢ
- ɿɧɲɟɞɨɩɢɫɚɬɢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿɡɚɤɪɟɞɢɬɚɦɢɜɿɧɲɢɯɛɚɧɤɚɯ
- ɦɚɸ
- ɧɟɦɚɸ
1
ɇɚɥɟ
ɠɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɞɨɩɭɛɥɿɱɧɢɯɞɿɹɱɿɜɚɛɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɧɢɦɢɨɫɿɛ
- ɧɚɥɟɠɭ
- ɧɟɧɚɥɟɠɭ

Ідентифікаційні дані фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта / Ідентифікаційні дані фізичної
особи,уповноваженної діяти від імені клієнта (необхідне підкреслити);

ɉɪɢɡɜɢɳɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȱɦ
-ɛɚɬɶɤɨɜɿ____________________________
ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ⱦɚɬɚɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ɇɿɫɰɟɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɢɣɬɟɥ
Ⱥɞɪɟɫɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢ

Відомості про документ,
ɋɟɪɿɹʋ
ȾɚɬɚɜɢɞɚɱɿBBBBBBBBBBBBBBBBBB
що посвідчує особу
Ʉɢɦɜɢɞɚɧɢɣ
Документ на підставі якого особа діє від імені
ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ
_________________________________________
клієнта:
Ⱦɚɬ
ɚBBBBBBBBBBBBBBBBBɌɟɪɦɿɧɞɿʀɡ
ɩɨ
Місце проживання
або перебування ɚɛɨ
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɧɨɦɟɪɩɚɫɩɨɪɬɭɭɹɤɨɦɭɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɨɜɿɞɦɿɬɤɭɨɪɝɚɧɿɜȾɉɋɩɪɨɜ
ɄɪɚʀɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBɈɛɥɚɫɬɶ
ɜɨɞɟɪɠɚɧɿɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɪɚɡɿɊɚɣɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭɍ
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɚɮɿɪɨɛɢɬɶɫɹ
ɆɿɫɬɨɫɟɥɢɳɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭɭɝɪ
ɧɚɞɩɢɫɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ȼɭɥɢɰɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ȼɭɞ
Ʉɜ
Для нерезидентів
ȾɿɹɜɿɡɢɧɚɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɍɤɪɚʀɧɿɡBBBBBBBBBBɪɩɨBBBBBBBB
Ɇɿɫɰɟɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚ
Ɂɚɤɨɪɞɨɧɧɢɣɩɚɫɩɨɪɬɞɿɣɫɧɢɣɞɨ
©BBBBBBªBBBBBBBBBBBBB
___20______
ɪ
ȱɧɞɟɤɫBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɉɛɥɚɫɬɶɪɚɣɨɧ
ȻɭɞɄɜ
Вкажіть будь ласка, чи Ви є платником податків у США, а саме:
Наявність громадянства/статусу резидента США;
Місце
народження на території США;
Адреса проживання, реєстрації на території США;
Телефонний номер, який зареєстрований в
США;
Наявність постійної платіжної вимоги клієнта про переказ коштів на рахунки, відкриті в фінансових інститутах США;
Право підпису надано фізичній особі, яка постійно проживає на території США;
Право підпису надано фізичній особі, яка
постійно проживає на території США

ɚ
______________________________________________________
, ɪʀɟɪɣɬɛɨɨɺɧɱʀɾʁɂɛɺɝɣ
ɪɫɩ
ɪɫɣɾɟɨɛɨɨɺ
ɟɩȿɩɞɩɝɩɫɮɥɩɧ
ɜɛɨɥʀɝɬɷɥɩɞɩ ɩɜɬɦɮɞɩɝɮɝɛɨɨɺ
ɟɛɦʀ
- ȿɩɞɩɝʀɫ
 ɛɥɱɠɪɭɮɹ
ɯʀɢɣɲɨɣɰ
Ɋɮɜɦʀɲɨɮ
ɩɬʀɜ
ɪɫɩɪɩɢɣɱʀɹ
ɊȻɍ
´
Ȼȼ©ɋȻȿȻȼȻɈɅª
ɮɥɦɛɟɛɨɨɺ
ɨɛ
ɱ
ȿɩɞɩɝ
ɩɫɮɺɥɛ
ɜɮɦɛɫɩɢɧʀɴɠɨɛ
ɨɛ
ɝɠɜ
-ɬɛɤɭʀ
ȼɛɨɥɮ
http://www.radabank.com.ua/
ʀ
ɜɠɢɢɛɬɭɠɫɠɡɨɩɪɫɣɾɟɨɮɹɬɷ
ɟɩɮɧɩɝ
ɱɷɩɞɩ
ȿɩɞɩɝɩɫɮ
.

əɩɨɝɨɞɠɭɸɫɶɳɨɰɹɁɚɹɜɚɦɚɽɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɳɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɨɝɨɜɨɪɭɞɨɝɨɜɨɪɢɧɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɬɚ
ɪɚɧɿɲɟɛɭɥɢɭɤɥɚɞɟɧɿɦɿɠɦɧɨɸɬɚȻɚɧɤɨɦɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶɫɹɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɫɬ
əɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɳɨ  ɭɫɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɭɰɿɣɁɚɹɜɿ
-ɚɧɤɟɬɿɚɬɚɤɨɠɭ
ɫɿɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿȻɚɧɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɸɬ
ɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝ  ɭɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɧɚɞɚɧɚɦɧɨɸɜɉȺɌ
³ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɜɰɿɣɁɚɹɜɿ
-ɚɧɤɟɬɿɽɩɨɜɧɨɸɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸɭɜ
ɧɟɿɲɟ
ɩɿɡɧ ɞɿɛ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ
³ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄª
-ɹɤɿ
ɉȺɌ
ɩɪɨ
ɡɦɿɧɢ
ɛɭɞɶ ɜ ɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ
³ȺȻ
ɫɬɚɬ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɦɚɽɩɪɚɜɨɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɧɚɞɚɧɭɦɧɨɸɭɰɿɣɁɚɹɜɿ
-ɚɧɤɟɬɿɿɩɪɨɜɨɞɢɬɢɬɚɤɿɩɟɪɟɜɿɪɤɢɹɤɿɉ
ȺɌ
³ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɜɜɚɠɚɽɡ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɭɸɉȺɌ
³ȺȻ
³ȺȻ
©ɊȺȾȺȻȺɇɄªɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɫɹɜɛɭɞɶ
-ɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬɱɚɫɭɡɦɨʀɦɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦɞɥɹɩɟ
-ɹɤɨʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɳɨɞɨɦɟɧɟɳɨɜɤɚɡɚɧɚɜɰɿɣɁɚɹɜɿɌɚɤɨɠɹɧɟɡɚ
ɩɟɪɟɱɭɸɩɪɨɬɢɧɚɞɚɧɧɹɦɨɽɦɭɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰ
Ɍɚɤɨɠ ɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸ ɳɨ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɦ    ɉɪɚɜɢɥ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ
ɩɥɚɬɿɠɧɨɸ
ȱɧɫɬɪɭ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɜɢ
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɚɤɪɢɬɬɹɪɚɯɭɧɤɿɜɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɬɚɿɧɨɡɟɦɧɿɣɜɚɥɸ
ɰɿʀɞɥɹɦɟɧɟ
Ɇɟɧɿɜɿɞɨɦɨɩɪɨɬɟɳɨɰɟɣɪɚɯɭɧɨɤɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
ɁɚɹɜɢɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɳɨɜɫɿɭɦɨɜɢȾɨɝɨɜɨɪɭɦɟɧɿɡɪɨɡɭɦɿɥɿɬɚɧɟɩɨɬɪɟ
ɹɨɬɪɢɦɚɜɜɞɟɧɶɭɤ
ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹɁɚɹɜɢ
ɉɪɨɡɦɿɧɭɚɞɪɟɫ
ɢ
ɚɛɨɧɨɦɟɪɭɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɮɨɧɭ

ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢɦɭɛɚɧɤɩɢɫɶɦɨɜɨ
.
ɉɿɞɩɢɫɚɧɧɹɦɰɿɽʀɁɚɹɜɢɩɪɨɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɨȾɨɝɨɜɨɪɭɹɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɩɟɪɫ
ɧɧɹɦɨʀɯɨɫɨɛɢɫɬɢ
ɞɚɧɢɯ  ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɦɟɧɿɡ
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ
ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɟɪɟɞ
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɧɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɭ ɦɨʀɯ
ɩɨɫɥɭɝ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɢɯ ɡ
ɧɟ
ɩɪɚɜɨɦ ɿɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɡɚɥɭɱɟɧɢɦ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
Ȼɚɧɤɨɦ
ɦɨɽʀ
ɧɚ

Банк__________________________

Клієнт_________________________

ɩɟɪɟɞ Ȼɚɧɤɨɦ ɡɚ ɰɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ Ɉɛɫɹɝ ɦɨʀɯ
ɚɥɶɧɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɞɚɧɢɯ Ȼɚɧɤɭ
ɞɚɧɢɯ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬ
ɹɤɿ ɨɛ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɨɛɨɜ ɹɡɭɸɫɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɬɟɪɦɿɧ
ɩɪɢ
Ȼ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ
ɭɬɱ
ɹɤɢɦɢ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɨ
ɽ ɩɚɫɩɨɪɬɧɿɦɿɫɰɟ
ɞɚɧɿɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɬɚ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɞɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢɞɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɦɨʀɯɧɨ

Підпис особи, що подає Заяву ___________________________
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɩɿɞɩɢɫ

ə
_________________________________
ɨɬɪɢɦɚɜ ɥɚ ɜɿɞȻɚɧɤɭɨɪɢɝɿɧɚɥɁɚɹɜɢɩɪɨɩɪ
ɧɚɧɧɹɞɨɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɛɚɧɤɿɜ
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɿɛʋ
________________
ɜɿɞ
____________
ȾɚɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBɈɫɨɛɢɫɬɢɣɩɿɞɩɢɫBBB

ɊȻɍ
©
Ȼȼ©ɋȻȿȻȼȻɈɅª
ɪɫɣɤɨɺɝBBBBBBB
______________________
BBB
ɉȱȻɬɚɩɿɞɩɢɫɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀɨɫɨɛɢ

______________________________________________________________________________

Для основного рахунку
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɪɚɯɭɧɤɭ ɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɢɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɳɨ
Ⱦɚɬɚ
_____"_________________
20_BBBBBɪ
__________________________________________
ɉȱȻɩɿɞɩɢɫ

ȼɿɞɤɪɢɬɢɪɚɯɭɧɨɤɜ
__________ ɤɨɞɜɚɥɸɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸ
Ⱦɚɬɚ
_____"_________________
BBBBBBɪ
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚɨɫɨɛɚ
____________________ ______________________________
ɩɿɞɩɢɫ 

Ⱦɚɬɚɜɿɞɤɪɢɬɬɹɪɚɯɭɧɤɭ
:
ʋɛɚɥɚɧɫɨɜɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭ
:___________
ʋ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɪɚɯɭɧɤɭ
: __________ȼɚɥɸɬɚɪɚɯɭɧɤɭ
: _________
"_____
" ___________
___ BBBBBBɪ
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
________________________________
______________________

ɿɧɲɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚɨɫɨɛɚɹɤɚɤɨɧɬɪɨɥɸɽɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɧɨ
ɉȱȻɩɿɞɩɢɫ

Банк__________________________

Клієнт_________________________

