Форма Заяви, яка заповнюється Клієнтами Банку, які приєднались до Договору банківського

Додаток 3

обслуговування корпоративних клієнтів у цілому на підставі Заяви про приєднання

до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №
Найменування банку
Загальна інформація про клієнта

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
.

.

Найменування /прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності) клієнта банку, що
розміщує вклад

Повне найменування клієнта у відповідності до статуту
(повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, ім'я, по батькові особи підприємця)

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний (обліковий)
номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків
Номер телефону

Підписанням цієї Заяви Клієнт (фізична особа) підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
ПРОШУ розмістити Вклад на наступних умовах:

Вид банківського вкладу:

.

Депозит гнучкий

Депозит стандартний

Новий Вклад (Транш) в рамках продукту "Депозит гнучкий", відкритого на підставі Заяви про розміщення Вкладу
№
Сума

від

р.

.

__ ___

.

____

сума цифрами
Строк

.

сума прописом

Дата початку:

з

___
день місяць рік

Дата закінчення

по

___

(валюта вкладу)

день місяць рік
Процентна ставка

згідно із Депозитною програмою

.

______
цифрами
Процентна ставка при

погоджена із Банком на індивідуальній основі

__ річних
прописом

.

достроковому вилученні

згідно із Депозитною програмою:

.

Вкладу

погоджена із Банком на індивідуальній основі, а саме:

у разі знаходження коштів на рахунку до 30 календарних днів

.

______
цифрами

______

річних

прописом

у разі знаходження коштів на рахунку більше 30 календарних днів
_____
цифрами
Порядок виплати відсотків

______

річних

прописом

1)кожного 1 числа місяця і в день повернення Вкладу;
2)кожного кварталу – останнього 28 числа в кварталі і в день повернення Вкладу;
3)одноразово - в день повернення Вкладу.
Для виплати процентів Сторони погодились обрати __ варіант з наведених вище

Рахунок, з якого Банком
списуються кошти для
розміщення на Вклад

____

Рахунок для повернення суми Вкладу

____ у __

Рахунок для виплати відсотків

____ у __

Окремий рахунок Банку,
на який зараховуються кошти
для наступного розміщення на Вклад

___

Відмітки Клієнта.
Керівник/ПІБ

_________________
(посада)

.

Особипідприємця

день місяць

рік

підпис(ЕП)

____________
(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

.

.

Дата відкриття рахунку:

.

Дата отримання

День місяць рік

Заяви (в паперовій формі)
Депозитний рахунок

____
(номер рахунку)

УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ
Керівник

________________________
(підпис/ЕП)

__________
день місяць рік

____
(валюта рахунку)

_________________
(прізвище, ініціали)

_________________________________________
власноручний підпис уповноваженої особи Банку

