Додаток 4.1.1.
до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання

АТ АКБ "ЛЬВІВ" (далі - Банк)
дд.мм.рррр
ЗАЯВА
НА

НАДАННЯ ДОСТУПУ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВ ДОСТУПУ

ДО ПОСЛУГИ IFOBS.EMAIL
Інформація про Клієнта
Повна назва / ПІБ
Код ЄДРПОУ/ РНОКПП
Інформація про Користувачів Клієнта
ПІБ Користувача 1
Вказати електронну адресу для
отримання e-mail-повідомлень
ПІБ Користувача 2
Вказати електронну адресу для
отримання e-mail-повідомлень
Інформація про повідомлення (необхідно вказати)
Структура повідомлення
Залишок на Виписка по
Валюта
Номер рахунку
Валюта початок
рахунку
за
(код)
операційного операційний
дня
день

Рух коштів по
рахунку

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 Додаток до Договору банківського поточного
рахунку (надалі – «Додаток до Договору»).
Послуга iFOBS.EMAIL передбачає зазначення адреси електронної пошти, на яку будуть надходити повідомлення.
Дана послуга передбачає інформування Користувачів про рух та залишок коштів по їх поточних рахунках шляхом
надсилання повідомлень у формі виписки на електронну адресу. Вартість послуги визначається Тарифами АТ АКБ
«ЛЬВІВ».
Підписанням цієї Заяви, Клієнт доручає АТ АКБ «ЛЬВІВ» надсилати дані за вказаними рахунками як EMAILповідомленнями на вказані в даній заяві електронні адреси. Погоджуюсь, що інформація буде надсилатись по
незахищених каналах зв’язку і може стати відомою третім особам. Клієнт зобов’язується забезпечити збереження
інформації, яка, становитиме банківську таємницю.
Банк не несе відповідальності за розповсюдження інформації, яка може бути банківською таємницею та передається
по незахищених каналах зв’язку у вигляді EMAIL-повідомлень та може стати відомою третім особам.
Банк не несе відповідальності за недоставку/несвоєчасну доставку EMAIL-повідомлень Інтернет провайдером.
Цією Заявою підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов Додатку до Договору, які передбачені
чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві.
Примірник цього Додатку до Договору Клієнтом отримано.
ДАТА ТА ПІДПИС
БАНК: Акціонерне товариство АкціонерноКЛІЄНТ:
_____________________________________________________
комерційний банк «ЛЬВІВ»
Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,
_____ Україна, м._________________ ,
ЄДРПОУ 09801546
вул.______________________________________________
в особі
,
який (яка) діє на підставі Довіреності
п/р _____________________ в ___________ код банку
№
(ПІБ уповноваженої особи Банку)
_________________________________________________
Дата
Підпис
(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта) М.П. (при
М.П.
наявності)

