
 

 

  
Заява № _______________ про відкриття та ведення Поточного рахунку «Пенсійний» (на ім’я дитини) 

 
м. _____________________ «___»___________р. 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та ________________ (Клієнт), від імені якого діє __________, уклали цю Заяву до Договору 
банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № ____ від «___»_______р.), далі – Договір, про наступне: 

1. Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок „Пенсійний” (на ім’я дитини) № ________________ в___________ (вид валюти), далі – Рахунок, та здійснює його 
Розрахунково-касове обслуговування у відповідності до законодавства України, Правил та Тарифів Банку на ведення та обслуговування Поточних рахунків 
фізичних осіб. 
2. Операції з відкриття Рахунку, безготівкового зарахування і виплати з нього сум пенсій та грошової допомоги, що нараховуються відповідно органами 
Пенсійного фонду та органами праці та соціального захисту населення здійснюються Банком безоплатно. Оплату Клієнтом інших послуг Банку здійснюється 
відповідно до Тарифів Банку. 
3. Банк зобов‘язаний здійснювати безготівкове зарахування сум пенсії та грошової допомоги на Рахунок не пізніше наступного Робочого дня після 
надходження зазначених сум до Банку від органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення.  
4. Банк не несе відповідальності за вчинення операцій по Рахунку у випадку ненадання особою(особами), яка(які) діє(діють) від імені Клієнта документів 
щодо розпорядження коштами на Рахунку відповідно до вимог законодавства України. 
5. На Рахунок поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату підписання цієї Заяви  
або в процесі обслуговування відкритого в рамках цієї Заяви Рахунку  до нього застосовуються умови, за яких згідно вимог законодавства України Фонд не 
відшкодовує кошти за Рахунками та які  визначені пунктом  8.6. Статті 8 Розділу 1 Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет 
за адресою http://www.fg.gov.ua. 
6. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов’язується дотримуватись 
умов Договору, Правил, зокрема, тих положень, що регламентують умови відкриття та обслуговування Поточних рахунків. Усі терміни в цій Заяві 
застосовуються в розумінні, визначеному Договором. 
7. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів Банку на ведення та обслуговування Поточних рахунків фізичних осіб. 
Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди. 
8. Клієнт підтверджує достовірність своєї адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання цієї Заяви. 

БАНК КЛІЄНТ 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 
Інформаційний центр: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88 
Відділення __________________________________ 
ПІБ: ________________________________________ 
Довіреність № ________________ від ___.____._____р. 
Підпис: ________________________________________ 

ПІБ: __________________________________________________ 
Свідоцтво про народження/Паспорт: серія _____ номер _________, виданий 
____________________________________ ____________________ __.__.____ р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________ 
(ідентифікаційний номер) 

Від імені Клієнта діє: _______________(П.І.Б. законного представника) 
Паспорт: серія _____ номер _________, виданий ____________________________________ 
____________________ __.__.____ р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків________________ 
(ідентифікаційний номер) 
 
Підпис: ________________________________________ 

Реквізити для безготівкового поповнення Рахунку Клієнта 

У гривні: 

ПIБ отримувача ____________________________________ 
№ Рахунку отримувача _______________________________ 
Ідентифікаційний код отримувача ______________________ 
Банк отримувача АТ "Райффайзен Банк Аваль" 
МФО банку отримувача 380805  

 


