
Заява – Договір №_____________ 
про відкриття поточного рахунку 

(для юридичних осіб) 
м. Київ                                                                                                                                                                                                  «__»___________201__року 
 
 

БАНК КЛІЄНТ 
_________________________________________________________________ 

(зазначається найменування банку) 
______________________________________________________________ 

(код за ЄДРПОУ) 
 

______________________________________________________________ 
(найменування клієнта банку, що відкриває рахунок)1 

______________________________________________________________ 
(код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків клієнта) 
 

 
1. Просимо відкрити рахунок (далі – Поточний рахунок) на наступних умовах: 
Вид поточного рахунку: Вид валюти (UAH, USD, EUR і т.д.) 
Поточний рахунок для формування статутного капіталу  
Поточний рахунок  
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання   
Відкриття (поточного) інвестиційного рахунку  
 
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для 
нас обов'язкові. 
Додаткова інформація 2_________________________________________________________________________________________________________________. 

 
2. Обслуговування Поточного рахунку здійснювати на умовах Тарифного пакету ________________/Тарифів ______________________________________. 
3. Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок та здійснює розрахунково-касове обслуговування та надає інші послуги, передбачені Правилами 

комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність 
(далі – Правила), а Клієнт приймає послуги Банку на умовах, обсязі та в порядку, визначених чинним законодавством України, Правилами, цією Заявою - 
Договором про відкриття поточного рахунку та Тарифами Банку. 

4. Заява - Договір про відкриття поточного рахунку, Правила комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, 
фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, Тарифи Банку які нероздільно пов’язані між собою та разом складають договір 
банківського поточного рахунку. 

5. Всі терміни, визначення яких не наведено у цій Заяві-Договорі про відкриття поточного рахунку вживаються у значеннях, викладених в Правилах. 
6. Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згодний з умовами Правил і Тарифами, які розміщені на Офіційний сайт Банку та/або в приміщеннях Банку, в 

яких здійснюється обслуговування Клієнтів, приймає їх та зобов’язується виконувати їх належним чином. 
7. Клієнт надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта, відповідні дії (заходи), в тому числі 

розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та чинним законодавством України. 
8. Заява - Договір про відкриття поточного рахунку складена у двох оригінальних примірниках. 

Відмітки Банку 
Відкрити Поточний рахунок дозволяю: 

Вид поточного рахунка № балансового рахунку № особового рахунку Вид валюти Дата відкриття рахунку 
     
     
     
     

 
Керівник (уповноважена керівником особа) 

 
 

підпис 

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

 
 

підпис 

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

 
 

підпис 

 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК КЛІЄНТ 
АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 
ЄДРПОУ 38377143 
Код банку 380894  
п/р 32008122801026 в НБУ (код банку 300001) 
ІПН 383771426504 
 
Від банку: ________________________     ___________________   
                  (посада уповноваженої особи банку)                       ПІБ 
діє на підставі ______________________ 
 

[НАЙМЕНУВАННЯ КЛІЄНТА БАНКУ] 
Місцезнаходження:___________________ 
Код за ЄДРПОУ______________________ 
Реєстраційний (обліковий) номер платника податків клієнта_________________ 
 
 
 
Від клієнта: __________________________  _______________________ 

(посада / уповноважена особа клієнта)                       ПІБ 
діє на підставі ______________________ 

 
Примірник Заяви – Договору №_____________  про відкриття поточного рахунку від ____________ року отримав  
 
___________________ року                                                                                                     _____________________ 
       дата                                                                                                                                                       підпис 
 
1 Зазначається (повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу) 
2 Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 
іноземних валютах. 


