
ДОДАТОК 3.1 
  Додаток  

до Заяви про відкриття 

 корпоративного карткового рахунку 

 
Документ заповнюється друкарськими літерами 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА  

НА ВИДАЧУ КОРПОРАТИВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 

 

ОСОБИСТІ ДАНІ ВЛАСНИКА КОРПОРАТИВНОГО РАХУНКУ 
(Юридичної особи / Фізичної особи-підприємця): 

Найменування  

Клієнта: 

 (Українська 
транскрипція) 

 (Латинська 
транскрипція) 

Код   

Прошу для розпорядження поточним картковим рахунком № UA              2600_____ надати у 

користування вище визначеному Держателю корпоративну платіжну картку типу: 
  VISA Classic     Основна  Додаткова 

  VISA Gold         Основна  Додаткова 

  VISA Platinum  Основна  Додаткова 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ДЕРЖАТЕЛЯ КОРПОРАТИВНОЇ КАРТКИ 

ПРІЗВИЩЕ  

ІМ’Я  

ПО БАТЬКОВІ  
(за наявності) 

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я 

ЛАТИНСЬКИМИ 

ЛІТЕРАМИ  
(згідно паспорту для виїзду за кордон 

(за наявності)) 

SURNAME  

NAME  

СЛОВО-ПАРОЛЬ ДЛЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
(наприклад, дівоче прізвище матері) 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків  
(для резидентів) 

Дата 

народження  
 

Резидентність 
(вказати країну): 

 Громадянство:  

Паспорт або документ, що його замінює: 
Серія:  №:  Дата видачі: ____. _____. ________р. 

Орган, що видав 

документ: 

 

Місце реєстрації: 

 

 

 

країна/область/район/місто/село вулиця буд. кв. Індекс 

 

 

 

 

   

Місце фактичного 

проживання 
(тимчасового 

перебування): 

країна/область/район/місто/село вулиця буд. кв. Індекс 

 

 

 

 

   

  Прошу встановити добові ліміти за корпоративною платіжною карткою:  

Операції покупки  (у т.ч.мережа Інтернет) Операції отримання готівки 

Сума, екв.грн. Кількість операцій Сума, екв.грн. Кількість операцій 

    

        на період з «__»__________20__  по «__»__________20__                            на весь термін дії картки 

Усі ризики пов'язані зі зміною добових лімітів для розрахунків в торгово-сервісній мережі (в т.ч. в мережі Інтернет) та отриманням 

готівкових коштів усвідомлюю. Претензій до Банку не маю 

   _______________                              _______________ 

       (підпис)                                                 (дата) 

 

Надання виписок по рахунку:  через Банк  на e-mail. 

E-mail ___________________ 



Контактний телефон +380______________  

 

 Просимо активувати послугу СМС–Банкінг та відправляти СМС-повідомлення на мобільний телефон 

+380________________ 

 

Цією заявою, відмовляюсь від ___________(підпис) отримання повідомлень Банку про здійснені 

операції з використанням електронного платіжного засобу за допомогою мобільного каналу зв’язку. Ризики 

пов’язані з відмовою від підключення до даної послуги усвідомлюю. Обов’язок банку щодо повідомлення 

про здійснені операції з використанням картки вважаю виконаним. Претензій до банку не маю. 

Підтверджую, що всі дані, які зазначені в Заяві-Анкеті відповідають дійсності.  

У разі зміни Держателів корпоративної картки, які отримали право розпоряджатися рахунком 

зобов'язуємось негайно повідомити про це Банк у письмовій формі. 

Зобов’язуємося про всі зміни даних, які зазначені в Заяві-Анкеті повідомляти в Банк письмово не 

пізніше 5 днів з моменту таких змін. 

З діючими Тарифами на послуги, Умовами, Договором про комплексне банківське обслуговування 

суб’єктів господарювання ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

Усе листування щодо цього поточного карткового рахунку прошу надсилати за адресою: 

___________________________________________________________________________________________. 

Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово. 

 

  

____________________   _______________  _______________ 
        (П.І.Б. керівника)                (підпис)                                                   (дата)        

 

 
 

____________________   _______________  _______________ 
       (П.І.Б. бухгалтера)               (підпис)                                                    (дата)        

 

 

____________________   _______________  _______________ 
 (П.І.Б. Держателя картки)                             (підпис)                                                   (дата)        

 

 

 

________________________ 
(Дата оформлення Заяви-Анкети)  
 

 

 

 

М. П. Використання печатки не є обов'язковим  


