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Додаток №6 

до Договору  банківського обслуговування 

корпоративних клієнтів 

 

  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 
  

Клієнт:  

(повне найменування юридичної особи/П.І.Б.) 

 ідентифікаційний код/ реєстраційний (обліковий) номер 

платника податків ______________________ 

 Місцезнаходження/ місце проживання 

___________________________________________________ 

  

 

 

Заява №___ 

про надання сервісу «Валютний радник» 

 

 

м. Київ      «_____»________________201__ р. 

 

 

Прошу надати послуги згідно сервісу «Валютный радник» у відповідності з  Тарифами Банку, а саме: 

- Перевірити  пакет документів для проведення імпортних/ експортних операцій у АТ «ПУМБ», у 

відповідності із Додатком до цієї Заяви, 

у термін не пізніше «_____»________________201__ р., але в будь-якому випадку - не раніше 2-х (два) робочих 

днів з дня подання до Банку цієї Заяви. 

 

Дозволяю залучати в разі потреби для надання послуг за  цією Заявою інших осіб (субвиконавців).  

Не дозволяю розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, що вказана у Додатку до цієї Заяви. 

 

Підтверджую ознайомлення з Тарифами Банку, в т.ч. тарифами сервісу «Валютний радник», що діють 

на дату подання цієї Заяви. 

 

У разі погодження (акцептування) цієї Заяви з боку Банку, про що свідчить підпис уповноваженого 

працівника Банку, погоджуюсь здійснити оплату наданого Банком комплексу послуг сервісу «Валютний 

радник», у розмірах передбачених Тарифами Банку, у наступному порядку: 

не пізніше 3-х (три) робочих днів після отримання від Банку Звіту про надання послуг – у розмірі ___________ 

(_______________________) гривень _____ копійок., зазначеної в Тарифах Банку. 

 

Я погоджуюсь з тим, що Банк залишає за собою право призупинити надання мені результату послуг 

або надання послуг не в повному обсязі до моменту оплати послуг в повному розмірі. 

 

Цією Заявою надаю Банку право на договірне списання грошових кошти з п/р №________________, 

відкритого  в АТ «ПУМБ» у м. Київ, код банку 334851, а також з будь-яких інших рахунків, які відкриті (або 

будуть відкриті) в Банку, за надання послуги «Валютний радник» згідно Тарифів Банку  та цієї Заяви. 

Прошу підготовлений Звіт про надання послуг разом з додатками до нього передати: вкажіть 
необхідний (і) 

варіант(и) 

На паперовому носії, кур’єром Банку  

На паперовому носії, через відділення Банку  

В електронному вигляді, відкритими каналами зв’язку(вказати адресу e-mail: _______@___)  

В електронному вигляді, захищеним каналом зв’язку, поштою Інтернет-банкінг АТ ПУМБ  
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Відмітки Клієнта: 

Керівник 
 

 
  201__   

 (посада) день місяць рік (підпис/ЕЦП-підпис) (прізвище, ініціали) 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 
Уповноважений представник АТ «ПУМБ» 

Умови надання сервісу 

«Валютний радник»  

згідно із цією Заявою 

акцептовано 

  201__  
 

 
день місяць рік (підпис/ЕЦП-підпис) (прізвище, ініціали) 

       
 

 

 

 

 


