
Додаток 5.1 

до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання

місто                                 ,               ____     __________201     року

БАНК Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „ЛЬВІВ”

Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,

ЄДРПОУ 09801546

в особі                                                                   ,

(ПІБ уповноваженої особи Банку)

який (яка)  діє на підставі Довіреності №                        

Дата                             Підпис                                       М.П.

КЛІЄНТ                                                                                                                     

                                         Україна, м.                     , вул.                            

                                                                            ,

                                                                             

п/р                                    в                                                        код банку ________________

                                                                             

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

Заява на платіжне обслуговування заробітної плати та інших виплат на рахунки співробітників Клієнта №

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)

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

                                                                                                                                                                            , ЄДРПОУ/ідентифікаційний код                             , 

ДАТА ТА ПІДПИС

Примірник цієї Заяви/Договору Клієнтом отримано.

4.У випадку відсутності відкритого поточного рахунку Клієнтом в Банку та/або якщо поточний рахунок Клієнта неактивний, оплата послуг здійснюється окремим платіжним дорученням

шляхом перерахування коштів на рахунок  № 2909____________ у АТ АКБ "Львів", Код банку 325268, код ЄДРПОУ 09801546 окремим платіжним дорученням

5.Правила, що є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/ ) разом із цією Заявою (акцептом) складають договір на розрахунково-касове

обслуговування заробітної плати та інших виплат на рахунки співробітників  (надалі – «Договір»).

6.Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір на умовах, викладених у цій Заяві, Правилах та Тарифах 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 цій Заяві.

7. Підписанням цієї Заяви Клієнт безвідклично доручає Банку та надає свою повну і безвідкличу згоду на ініціювання та здійснення Банком операції з дебетування рахунків Клієнта,

відкритих у Банку, для виконання платіжних операцій, в тому числі пов’язаних між собою, щодо сплати комісій та інших, належних до сплати Банку платежів, у тому числі прострочених.

При цьому, моментом настання безвідкличності цієї згоди є момент підписання/укладенням цієї Заяви.

1. Просимо надати платіжні послуги по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат на рахунки співробітників Клієнта, відповідно до умов Правил комплексного банківського

обслуговування суб'єктів господарювання  (далі - "Правила").

2. Оплату за надання послуг здійснюватиметься у розмірі _____ % (процентів) від загальної суми зарахування заробітної плати та інших виплат на рахунки співробітників Клієнта.

Прогнозована сума фонду плати праці  (середньомісячна) станом на дату підписання цієї Заяви складає ___________________ грн.

3 .Реквізити для зарахування суми виплат : рахунок №________________________, код банку ____________, ЄДРПОУ____________.

в особі___________________________________________________________________________________________________,

Який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________________(надалі - "Клієнт")

разом надалі - "Сторони"


