ВАТ КБ «Промекономбанк»,
83062, м. Донецьк, пр. Ленінський, 4
тел.: (062) 334-04-90, факс: (062) 337-99-90
ЗАЯВА
про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки
Назва банку: Відкрите акціонерне товариство комерційний банк з іноземним капіталом «Промекономбанк»
Особа, яка відкриває рахунок: __________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________________________________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер за ДРФО1:
Прошу відкрити картковий рахунок у валюті ___________________________________________________________________ на моє ім'я / на ім'я
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)
і оформити платіжну картку (вибрати потрібну):
тип картки:
VISA Electron Instant
продукт:

Особиста

VISA Electron
Зарплатна

VISA Classic

VISA Gold

Депозитна

CreditLine

Доходна

Інформація про власника карткового рахунку:
Ім’я та прізвище латинськими літерами: ___________________________________________________________
Громадянство ________________________________________

Стать: жіноча / чоловіча

Дата народження: ____.____.______ р. Місце народження: ___________________________________________
Паспорт або документ, що його замінює: серія _____ № ____________ виданий __________________________
__________________________________________________________________________ ____.____.______ р.

Ідентифікаційний номер за ДРФО 2:
Місце реєстрації (прописка): _____________________________________________________________________
Адреса місця проживання: ______________________________________________________________________
Домашній тел.: _____________________________

Контактний тел.: ______________________________

Кодове слово (напр., дівоче прізвище матері)3: _______________________________________________________
Місце роботи:
Чи обіймаєте (обіймали) Ви посаду, відповідно до якої маєте (мали) широкі владні повноваження (керівний склад центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, осердків політичних партій), або входите до складу сім’ї такої особи?
Ні /
Так,
посада ___________________________________________
Підтверджую, що я ознайомлений з Тарифами банку та Правилами користування платіжною карткою і погоджуюсь їх дотримуватись. Із змістом
Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 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.
Про зміну зазначених в ції заяві даних повідомлятиму банк письмово.
“____” __________________ 200__ р.
(дата)

Відкрити картковий рахунок у валюті __________ дозволяю
Керівник ___________________________ ____________
(ПІБ керівника чи уповноваженої особи) (підпис)
Дата відкриття рахунку
„____” ________________ 20___ р.
№ балансового рахунку
№ особового рахунку

_________________________________
(підпис власника картрахунку/ особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи)

ВІДМІТКИ БАНКУ
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив:
_________________________________________ _______________
(посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок
відкривати рахунки клієнтів)
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
___________________________________________________________

1
2
3

Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває картрахунок, є резидентом України.
Заповнюється, якщо фізична особа, на ім’я якої відкривається картрахунок, є резидентом України.
Кодове слово використовується для ідентифікації держателя картки (зокрма в телефонному режимі).

www.peb.com.ua
Ліц. НБУ №182 від 11.02.2003 р.

