Додаток 3
до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання
Заява - Договір банківського карткового рахунку №

місто

,

«

»

201 року

ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)

, ЄДРПОУ/ідентифікаційний код

,

(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)

в особі________________________________________________________________________,
Який(а) діє на підставі __________________________________________________________(надалі - "Клієнт") разом надалі - "Сторони"
1. Заява про відкриття банківського поточного (карткового) рахунку та випуск платіжної картки (надалі - Заява).
1.1. Просимо Банк видати платіжну картку*:
Валюта:
Гривня

Долар США

Євро

Тип платіжної картки:
VISA ELECTRON

VISA CLASSIC

VISA GOLD

Назва клієнта на картці (друкованими латинськими літерами)
Корпоративну платіжну картку випустити на ім'я Довіреної особи
Довірена особа друкованими літерами, як вказано в громадянському паспорті
Прізвище
Ім'я
Друкованими латинськими літерами ( у випадку наявності, як вказано в закордонному паспорті)
Прізвище
Для вашої безпеки ПАРОЛЬ:

Послуга GSM банкінг

По батькові

Ім'я
Для ідентифікації Довіреної особи, як дійсного держателя картки.
Пароль єдиний для всіх довірених осіб Клієнта.
+
380
номер мобільного телефону

Код доступу до послуги GSM банкінг

E-mail адреса
Дані довіреної особи **

Громадянський паспорт
Серія
Номер
Постійне місце проживання (місце реєстрації згідно паспорту)

Ким виданий

Дата видачі

Реєстраційний номер облікової карттки платника податків Довіреної особи:
*- якщо Клієнту відкривається декілька карток одночасно, то інформація зазначається в необхідній кількості.
**- не заповнюється якщо документи по ідентифікації Довіреної особи подані разом із Заявою. Довірену особу ідентифіковано у відповідності до
вимог чинного Законодавства. Копії відповідних документів зроблено у присутності довіреної особи та відповідального працівника Банку.
1.2. Просимо банк відкрити рахунок:
1.2.1. Картковий рахунок №_____________________в___________(вказати валюту)
1.2.2. Даний рахунок просимо обслуговувати на умовах наступного тарифного пекету:
Стандартний
Міжнародний
Вказати тип пакету (якщо інший)
2. Правила надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (далі - "Правила"), що є
публічною пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/ разом із цією Заявою (акцептом) складають договір
банківського поточного рахунку (надалі – «Договір»).
3. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір на умовах викладених у цій Заяві, Правилах та Тарифами на обслуговування суб'єктів
господарювання, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цією Заявою підтверджуємо досягнення згоди щодо
всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві.
4. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що йому відомо наступну інформацію:
Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів за цим Вкладом, граничний розмір такого
відшкодування, а також умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за Вкладом визначені у ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», на офіційному сайті Фонду: www.fg.gov.ua, а також у Правилах.
Нарахування процентів за цим Договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття Національним
банком України (НБУ) рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч.2 ст. 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - у день прийняття такого рішення).
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні після перерахування суми вкладу за офіційним курсом НБУ
гривні до іноземних валют на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до ст. 36 Закону (у разі
прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ на день початку ліквідації Банку).
З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ознайомлений(а)
__.__.__________ р.
_________________ (ПІП)
Примірник цього Договору Клієнтом отримано.
ДАТА ТА ПІДПИС
КЛІЄНТ_____________________________________________________________
БАНК Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний
_____ Україна, м._________________ ,
банк „ЛЬВІВ”
Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,
вул.______________________________________________
ЄДРПОУ 09801546
п/р _____________________ в ___________ код банку
в особі
,
(ПІБ уповноваженої особи Банку)

який (яка) діє на підставі довіреності № ______ від_______р.

_________________________________________________

Дата

Підпис

М.П.

(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта) М.П. (в разі наявності)

