Заява
про відкриття окремого поточного рахунку
та видачу електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки)
Назва банку
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
Особа, яка відкриває рахунок ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові )

1

Ідентифікаційний номер за ДРФО
Прошу відкрити поточний рахунок у

Громадянство _______________________
(для нерезидентів)
на моє ім'я /на ім'я

______________
(вид валюти)

____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)

та видати банківську платіжну картку: “Debit MasterCard Unembossed” | “World MasterCard ”|”Віртуальна картка”
(потрібне позначити)

_____________________________________
(картковий продукт)

Із змістом Інструкції “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”,
затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492, ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене
обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із
здійсненням підприємницької діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною
особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно
повідомити про це в письмовій формі.
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою(e-mail):________________________________________
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
Додаткова інформація: Окремий рахунок використовується для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної
допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат

Позначити , якщо послуги мобільного банкінгу і SMS - інформування надавати не потрібно
Адреса проживання/
реєстрації
Дата народження
Місце роботи/підрозділ
Посада
Телефон
 Моб.(
)
Дом.(
)
Прізвище та ім’я великими латинськими літерами, як вказано в закордонному паспорті (за наявності):
Прізвище
Ім'я
Парольне слово (наприклад, дівоче прізвище матері)

_________________________________________________

“_____“ ________________20___ р.

(підпис власника рахунку)

(дата )

ВІДМІТКИ БАНКУ
Відкрити поточний рахунок у
ДОЗВОЛЯЮ

_____________
(вид валюти)

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок
відкривати рахунки клієнтів)

_________________________________________________

Керівник
(уповноважена
керівником особа)

______________

_________________

(підпис)

(підпис)

Дата відкриття рахунку
“_____“ _____________ 20___ р.
N балансового рахунку

N особового рахунку

2625

2625 _________________

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
________________
(підпис)

1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.

РОЗПИСКА ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ
(БАНКІВСЬКОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ) ТА ПІН-КОДУ
(заповнюється, в разі випуску картки за картковим продуктом без надання ПІН - конверту і встановлення ПІН - коду клієнтом)

Мною платіжну картку №________ ________ ________ ________ у непошкодженому стані та початковий
ПІН-код отримано.
З правилами користування банківською платіжною карткою і ПІН - кодом ознайомлений (а) та
зобов’язуюсь їх дотримуватись.
“_____“ _____________ 20__
(дата )

Особу встановлено і підпис перевірено

__________________/_____________/
(підпис)

(ПІБ )

_________________/
(підпис )

/
(ПІБ )

