
 
ДОГОВІРКОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК» 
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ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ  №______________ від___________ 
до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» (ДКБО СГ)  

(відкриття та обслуговування поточних рахунків) 

Найменування (Повне і точне) клієнта банку, 

що відкриває рахунок(власника рахунку) 
 

В особі  

Якій діє на підставі  

Місцезнаходження (юридична адреса)  

Код ЄДРПОУ  

Просимо відповідно до умов ДКБО СГ відкрити рахунки згідно Заяви про відкриття  поточного рахунку  
Вид поточного рахунку Валюта рахунку Тарифний пакет 

   

   

   

Підписанням цієї Заяви ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК» (далі - Заява) Клієнт 

надає АТ «АБ «РАДАБАНК» (надалі - Банк) свою згоду на відкриття поточного рахунку та/або надання платіжних 

карток на умовах, викладених у цій Заяві та в ДКБО СГ, а також повністю та безумовно приймає пропозицію Банку 

укласти ДКБО СГ на умовах, зазначених в ДКБО СГ. Клієнт підтверджує, що перед поданням цієї Заяви 

ознайомився з Тарифами Банку та умовами ДКБО СГ, які знаходиться на Офіційному сайті Банку за електронною 

адресою http://www.radabank.com.ua та/або в установі Банку, з ними погоджується і зобов’язується виконувати.  

Підписавши цю заяву, в порядку діючого законодавства підтверджую згоду на ведення з Банком документообігу, 

в тому числі підписання угод, договорів, додаткових угод до них, заяв, актів, платіжних і інших документів, як 

шляхом власноручного підписання, так і шляхом накладення електронного підпису, отриманого в порядку 

передбаченому ДКБО СГ.  

Своїм підписом я приєднуюсь до ДКБО СГ і зобов’язуюсь виконувати умови, викладені в ДКБО СГ, Тарифах 

АТ «АБ «РАДАБАНК». Відношення між Банком і Клієнтом можуть вирішуватися як шляхом підписання окремих 

договорів чи додаткових угод до ДКБО СГ, так і шляхом обміну інформацією/погодження по банківському 

обслуговуванню з клієнтом через web-сайт банку (http://www.radabank.com.ua) чи інший інтернет-/SMS 

ресурс/система дистанційного обслуговування та інше, вказаний Банком. Підтверджую, що вся надана мною 

інформація являється правильною і достовірною.  

Ця Заява складена в двох примірниках, її підписання Сторонами є підтвердженням укладення у письмовій формі 

Договору про відкриття, ведення поточного рахунку, який складається з ДКБО СГ, Заяви та Тарифів Банку. Клієнт 

підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору про відкриття поточного рахунку та надання будь-

яких банківських послуг та/або банківських продуктів, які вказані в ДКБО СГ. 

Підписанням цієї заяви даю дозвіл на реєстрацію та надання доступу до системи «ВЕБ банкінг для 

корпоративних клієнтів», особам вказаним в картках зі зразками підписів. 

Зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній і іноземних 

валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов’язкові. 

Підписанням цієї заяви підтверджую: 

-  У відповідності до статті    Податкового кодексу України, на момент укладення договору Клієнт _________(є 

платником податку на прибуток на загальних підставах, звільнений від сплати податку на прибуток, є платником 

податку на доходи фізичної особи на загальних підставах, є платником єдиного податку або інше ). 

 

БАНК    

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«РАДАБАНК» 

(реквізити вказані в розділі «РЕКВІЗИТИ БАНКУ» ДКБО СГ) 

 

В особі_(ПІБ, посада)_________________________ 

Якій діє на підставі_(статут, довіреність)______________ 

 

___________________  

м.п.     підпис 

 
Виконавець____________ 

                   КЛІЄНТ * 

_________________________________ 

місцезнаходження якого за адресою:  

________________________________________ 

Код ЄДРПОУ  

п/р № ___________ у АТ «АБ «РАДАБАНК»,  

код банку 306500 

 

В особі_(ПІБ, посада)_________________________ 

Якій діє на підставі_(статут, довіреність)______________ 

       ___________________  

 

Тел.______________Email_______________                

*Підписом Клієнта підтверджується отримання другого  екземпляру ДКБО СГ та ознайомлення з тарифами банку. 

 

http://www.radabank.com.ua/
http://www.radabank.com.ua/

