
       
_______________________
/______________________/
підпис, м.п.
ПІБ


Анкета СКП
для надання інформації до АТ «УКРЕКСІМБАНК» 

м.


«     »                20    р.
населений пункт

дата
Повна назва СКП

Дата державної реєстрації

Код ЄДРПОУ

Керівник

Юридична адреса

Фактична адреса


Контактні телефони

Факс 



Сайт 



E-mail

Види майна, досвід перевірки яких має СКП

Напрям моніторингу Зазначити символом «  » напрям моніторингу, за яким СКП має намір співпрацювати / співпрацює з Банком
Досвід роботи (років) Зазначити досвід практичної діяльності СКП на ринку України за відповідними напрямами
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1.
Об'єкти у матеріальній формі, а саме: 
	нерухоме майно, в тому числі, земельні ділянки; 
	машини і обладнання (в т.ч. сільськогосподарська техніка та навісне / причіпне обладнання); 
	транспортні засоби (в т.ч. повітряний, залізничний, водний транспорт), 
	товари в обороті / на складі / в переробці,
	інше майно.
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2.
Цілісні майнові комплекси.
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3.
Цінні папери, майнові права та нематеріальні активи, в тому числі, права на об'єкти інтелектуальної власності, на нерухоме майно, на майбутній врожай.
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4.
Моніторинг посівів та технологій вирощування сільськогосподарських культур, біологічних активів
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5.
Фінансовий та/або технічний моніторинг об’єктів (проектів) незавершеного будівництва / реконструкції.
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6.
Рухомі речі, що становлять культурну цінність

Філіальна 
мережа
Регіон
Адреса
Контактна особа
Телефон















Банки – партнери, з якими співпрацює СК
Назва банку
Термін співпраці (років)









Чи співпрацювали з АТ «Укрексімбанк» раніше (так / ні), вказати протягом якого часу)

Чи є пов’язаною із АТ «Укрексімбанк» особою, у відповідності до критеріїв 
ст.52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Наявність відкритого розрахункового рахунку в АТ «Укрексімбанк» (так/ні)
Реквізити розрахункового рахунку, відкритого в АТ «Укрексімбанк» 
(якщо відкритий)


Відомості про співробітників, що працюють у штаті СКП
№
 з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
Займана посада



    1.
2.
3.
1


.












Перелік основних контрагентів (замовників)
№
  з/п
Назва контрагента
Термін співпраці (років)
11.


22.














Перелік посадових осіб, які можуть надати рекомендації щодо якості виконаних робіт
ПІБ, посада
Контактний телефон















Інформація про засновників та основних акціонерів 
№ п/п
Назва підприємства або П.І.Б засновника, акціонера, які мають більше 5%
% власності
1


2




“__”  _________  20__р. 

Посада				                             ________________    			
                                                                              підпис, мп.	                         ПІБ    

















