
   Додаток №16 до Договору комплексного обслуговування фізичних осіб  

Відділення №______ АT «АБ «РАДАБАНК»  у  _________   

ЗАЯВА 

про купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти або банківських металів  
 

РОЗДІЛ 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВЛАСНИКА РАХУНКУ  
ПІБ Власника рахунку    Дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)  

Паспорт    Серія   №   

Ким виданий паспорт   

Дата видачі паспорту             Для ID-карток: номер запису   

Адреса за місцем реєстрації  Адреса фактичного місця проживання 

Країна Україна   Область  

Район   

Місто/селище    

Країна              Область          Район   

Місто/селище  

 

Договір №             від     Номер картки/рахунку  __________________________________ 

  

РОЗДІЛ 2. КУПІВЛЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ (БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ) НА МВРУ 

Я, ___________________________________________, доручаю уповноваженому банку купити іноземну валюту (банківські метали) 

на таких умовах: 

Назва іноземної валюти 
(банківського металу), що 

купується, її цифровий 

або літерний код 

Сума купівлі іноземної 

валюти (маса 
банківських металів)  

Курс купівлі 

в грн. (вказується цифрове 

значення курсу або 
зазначається «за курсом 

уповноваженого банку») 

 

Придбану іноземну валюту 

(банківські метали) 

перерахувати на рахунок у АТ 
«АБ «РАДАБАНК» 

 

Залишок гривень 

перерахувати на рахунок у АТ 

«АБ «РАДАБАНК»* 

   
№___________________ №_________________ 

* Залишок гривень після купівлі валюти (банківських металів) або у разі неможливості виконання заяви 

Підстава для купівлі іноземної валюти (банківських металів) на МВРУ___________________________________________________ 

РОЗДІЛ 3. ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ (БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ) НА МВРУ 

Я, _______________________________, доручаю уповноваженому банку продати іноземну валюту (банківські метали) на таких 

умовах: 

Назва іноземної валюти 

(банківського металу), що 

продається (її цифровий 
або літерний код) 

Сума продажу 
іноземної валюти (маса 

банківських металів) 

Курс продажу в грн. 

(вказується цифрове значення 
курсу або зазначається «за 

курсом уповноваженого 

банку») 

Суму коштів в іноземній 

валюті (банківських 
металах) списати з рахунку у 

АТ «АБ «РАДАБАНК» _ 

Гривневий еквівалент проданої 

іноземної валюти (банківських 
металів)  перерахувати на 

рахунок у АТ «АБ 

«РАДАБАНК» 

   
№____________________ №__________________ 

РОЗДІЛ 4. КОНВЕРТАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ (БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ) НА МВРУ 
Я, _____________________________________________, доручаю уповноваженому банку провести конвертацію (обмін) іноземної 

валюти (банківських металів)  на таких умовах: 

Назва іноземної 

валюти (банківського 

металу), що 

продається 
(конвертується) 

(її цифровий або 
літерний код) 

Сума іноземної 

валюти (маса 
банківських 

металів), що 

продається 
(конвертується)* 

Максимальний 

курс конверсії 

Назва іноземної 

валюти (банківського 

металу), що 

купується 
(конвертується) 

(її цифровий або 
літерний код) 

Сума (маса) іноземної 

валюти (банківського 

металу) що купується 

(конвертується)* 

 

Комісійну 

винагороду списати 

з рахунку у гривні у 

АТ «АБ 
«РАДАБАНК» 

 

Придбану іноземну 

валюту (банківські 

метали) перерахувати 

на рахунок у АТ «АБ 
«РАДАБАНК» 

     №____________ №_____________ 

* Клієнт може вказати як суму валюти (масу банківських металів), що продається (конвертується), так і суму валюти (масу 

банківських металів) що купується (конвертується). 

РОЗДІЛ 5. КУПІВЛЯ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ З ФІЗИЧНОЮ ПОСТАВКОЮ 

Я, ___________________________________________, доручаю уповноваженому банку купити банківські метали на таких умовах: 

Назва 

банківського 

металу, що 
купується,  

його 

цифровий або 
літерний код 

Курс купівлі, не 

більше 
 Кількі

сть 

зливкі
в 

Маса зливка  

 

Грошові кошти у сумі, 

необхідній для купівлі 
банківського металу на 

умовах та в кількості, 

зазначених у цій заяві та 
оплату комісії, встановленої 
тарифами банку списати з 

поточного рахунку 

Перерахувати 

придбані 
банківські 

метали на 

поточний 
рахунок 

Залишок гривень після 

купівлі банківських 
металів або у разі 

неможливості 

виконання заяви, 
просимо перерахувати 

на поточний рахунок 

гривень 

за унцію 

гривень 

за грам 
унцій грам 

      № № № 

Примітка: окремі складові Заяви, зокрема, варіанти для заповнення відомостей про послугу, що не стосуються клієнта, після роздрукування цієї Заяви на паперовому носії 

можуть бути відсутні 

З діючими Тарифами обслуговування мого рахунку ознайомлений та згодний.  

Дата заповнення:   Підпис власника рахунку  __________________________ П. І. Б. Клієнта 

Відмітки Банку  

Дата та час отримання заяви банком «______»____________________ 201___р. _____:______ 

Правильність та достовірність відомостей мною перевірена, ідентифікація клієнта проведена.  
Посада,  П.І.Б. та підпис співробітника Банку, що прийняв Заяву    _____________________________ штамп 

 

Посада, П.І.Б. та підпис уповноваженої особи відділу валютного контролю/іншого підрозділу, який виконує контрольні функції _________________ 


