
Додаток  8 

до Договору  банківського обслуговування 

корпоративних клієнтів 

Примірник _ 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 

місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 

 

 

Заява про купівлю іноземної валюти №_________ 

від «____»____________20_ р. 

 

Найменування Клієнта/ 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Клієнта 

______________________________________________  (надалі – 

«Клієнт») 

Ідентифікаційний код / 

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 

(РНОКПП) або номер (та за 

наявності - серію) паспорта 

громадянина України, у якому 

проставлено відмітку про 

відмову від прийняття РНОКПП 

Клієнта  

 

Місцезнаходження/адреса 

Клієнта  

 

№ тел.  

Прізвище, ім’я, по батькові 

працівника Клієнта, який 

уповноважений вирішувати 

питання щодо      купівлі 

іноземної валюти 

 

 

 

Підстава для купівлі іноземної 

валюти  

 

 

Клієнт доручає АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» 

(надалі – «Банк»)  купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче. 

 
Назва та літерний код 

іноземної 

валюти, 

що купується 

її/його літерний код 

Сума купівлі іноземної 

валюти /ціла 

частина 

відокремлюється комою, 

має бути розподіл за 

розрядами, 

використовується великий 

розмір шрифту/ 

великий розмір шрифту/ 

Курс купівлі в  грн., 

можливе значення 

“за курсом Банку” 

Банку ” 

Сума купівлі в грн. 

відповідно до курсу, 

що зазначений у Заяві 

Заяві 

    

 

[ВИБРАТИ НЕОБХІДНЕ] Клієнт доручає Банку перерахувати з поточного рахунку Клієнта в гривнях в  

Банку [НОМЕР ПОТОЧНОГО РАХУНКУ КЛІЄНТА], код Банку 334851.  

[АБО] Клієнт зобов’язується перерахувати суму в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти 

за курсом, зазначеним у Заяві, та сплати Банку комісійної винагороди, на рахунок в Банку «Кредиторська 

заборгованість за операціями купівлі/продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів банку» 

[НОМЕР РАХУНКУ].      

 



Клієнт доручає Банку перерахувати кошти у гривнях, що залишилися невикористаними після купівлі 

іноземної валюти, на поточний рахунок Клієнта [НОМЕР ПОТОЧНОГО РАХУНКУ КЛІЄНТА, 

НАЙМЕНУВАННЯ ТА КОД БАНКУ] 

Клієнт доручає Банку перерахувати придбану іноземну валюту [ВИБРАТИ ПОТРІБНЕ]  

на поточний рахунок Клієнта [НОМЕР ПОТОЧНОГО РАХУНКУ КЛІЄНТА] [АБО]  на рахунок для покриття 

за акредитивом [НОМЕР РАХУНКУ]  в Банку, код Банку 334851, ідентифікаційний код /РНОКПП Клієнта 

або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову 

від прийняття РНОКПП Клієнта  _________.  

 

 

 Клієнт підтверджує, що Заява може бути виконана Банком у післяопераційний час. 

  

 

   Керівник _______________________  

 

М.П.  Головний бухгалтер________________   

Відмітки банку 

Післяопераційний час 

 

 


