ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ
Заява заповнюється Менеджером Банку на підставі документів і відомостей, наданих Клієнтом, після чого роздруковується у 2-х
примірниках та надається Клієнту для ознайомлення і підписання.
У рядку 1.5 зазначається адреса розташування Головного банку (якщо укладення Договору відбувається у Головному банку) або
відокремленого підрозділу Банку (якщо укладення Договору відбувається у відокремленому підрозділі Банку).
У рядку 2.2 для Клієнта – юридичної особи зазначається її код за ЄДРПОУ, для Клієнта – фізичної особи – підприємця
зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта або серія (за наявності) і номер паспорта Клієнта, який
через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно
повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті
проставлено слово «відмова».
Рядок 5.3 заповнюється у випадках, коли це вимагається згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (у
відповідності до таких вимог).
Текст, виділений курсивом, застосовується або видаляється відповідно до пояснень, наведених синім кольором (зі зняттям
виділення курсивом). Текст, виділений синім кольором, носить уточнюючий характер і при заповненні заяви повністю видаляється.
ЗАЯВА ПРО ВИПУСК КАРТОК
1. ВІДОМОСТІ ПРО БАНК
Повне найменування:
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
Код ЄДРПОУ:
00032112
Код банку:
322313
Місцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за
якою подано цю заяву
2. ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА
2.1. Повне найменування / Прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності): (обирається необхідне)
2.2. Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія (за наявності) і
номер паспорта, ким і коли виданий: (обирається
необхідне)
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА
3.1. Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__ (далі – Договір), Клієнт просить Банк
випустити Картки до Карткового рахунка №__________ на ім’я Держателів, зазначених у пункті 4 цієї заяви.
4. ПЕРЕЛІК ДЕРЖАТЕЛІВ
прізвище
дата
паспортні
РНОКПП
посада
словоНеобхідність
тип
Номер
ім’я, по
народження
дані
пароль
обмеження
Картки
мобільного
батькові
доступу до
телефону
Витратної
суми *
(так / ні)
4.1.
4.2.
4.3.
* Обсяг відповідних обмежень доступу до Витратної суми встановлюється у порядку, визначеному Умовами договору. Ця умова не
застосовується у разі, якщо Клієнтом є фізична особа – підприємець.
5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА
5.1. Цим Клієнт підтверджує, що усі Держателі, зазначені у пункті 4 цієї заяви:
1) мають усі необхідні повноваження розпоряджатися коштами, що обліковуються на Картковому рахунку Клієнта шляхом
застосування Карток, емітованих на їхнє ім'я;
2) ознайомлені з Умовами договору, у тому числі Правилами застосування Карток,
3) забезпечуватимуть добросовісне використання своїх прав (без зловживання ними) та належне виконання усіх своїх зобов’язань,
що встановлені чинним законодавством України і Умовами договору (з урахуванням усіх змін, внесених до них у встановленому
ними порядку).
5.2. Цим Клієнт підтверджує, що у разі припинення / зміни повноважень Держателів, зазначених у пункті 4 цієї заяви, Клієнт негайно
повідомить про це Банк у письмовій формі.
5.3. Цим Клієнт погоджується з тим, що Банк має право відмовити у випуску Карток, у тому числі у разі ненадання Держателями усіх
необхідних документів та інформації (відомостей), що необхідні для здійснення Банком всіх заходів з належної їх перевірки (у тому
числі їх Ідентифікації і Верифікації), а також вжиття інших заходів, визначених чинним законодавством України (у тому числі
законодавства у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання,
тощо).
5.4. Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними.
6. ІНШЕ
6.1. Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору.
6.2. Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.
7. ПІДПИС КЛІЄНТА
7.1. Дата підписання: __.__.20__.
7.2.
Прізвище та ініціали Клієнта /
Який діє на підставі:
Підпис, відбиток печатки (за наявності):
представника Клієнта (обирається
необхідне)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Сертифікат 490EF7D70E87CDFF
Підписувач Медко Михайло Богданович
Час підписання 30.11.2020 15:29

СЕД АТ "Укрексімбанк"

Ì0000541226!Î

№ 0015600/20-61
від 30.11.2020
ID док. 541226

