
  
  
   

Заява № _______________ 
про відкриття та ведення Поточного рахунку «Інвестиційний» 

 
м. ______________ «___»___________р. 

 
Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та ________________ 
(Клієнт), уклали цю Заяву до Договору банківського обслуговування 
(укладеного підписанням Угоди № ____ від «___»_______р.), далі – Договір, 
про наступне: 
1. Банк відкриває на ім'я Клієнта Поточний рахунок «Інвестиційний» № 
________________ в___________ (вид валюти), далі – Інвестиційний рахунок, 
та здійснює його Розрахунково-касове обслуговування на умовах Договору 
(зокрема, відповідно до Розділу 2 Правил), а саме: 
 
2. Загальні умови відкриття, обслуговування та закриття Інвестиційних 
рахунків. 

2.1. Інвестиційний рахунок призначений для здійснення інвестиційної 
діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та 
прибутків, доходів, інших коштів, одержаних Клієнтом від інвестиційної 
діяльності в Україні з дотриманням вимог законодавства України та 
нормативно-правових актів НБУ. 
2.2. Якщо при відкритті Інвестиційного рахунку Банком буде встановлено 
наявність щодо Клієнта в Банку публічного обтяження рухомого майна, 
накладеного державним виконавцем, Банк зупиняє видаткові операції за 
Інвестиційним рахунком на суму обтяження та надає Клієнту повідомлення 
про відкриття Інвестиційного рахунку для вручення державному 
виконавцеві. Клієнт зобов’язаний подати до Банку документи, що 
підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення. 
Банк здійснює видаткові операції за Інвестиційним рахунком після 
отримання повідомлення державного виконавця про відсутність 
необхідності накладення арешту на кошти Клієнта на Інвестиційному 
рахунку або якщо державний виконавець не повідомив про прийняте 
рішення у семиденний строк починаючи з дати, зазначеної у відмітці про 
отримання державним виконавцем повідомлення. 
2.3. Інвестиційний рахунок закривається за заявою Клієнта та в інших 
випадках, передбачених законодавством України та Договором. За 
наявності коштів на Інвестиційному рахунку, який закривається, Банк 
здійснює перерахування залишку коштів відповідно до нормативно-
правових актів НБУ та/або Договору. 
2.4. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами НБУ, номери 
та реквізити Рахунків може бути змінено за ініціативою Банку без 
укладення будь-яких угод між Клієнтом та Банком. Про такі зміни Банк 
повідомляє Клієнта шляхом загального повідомлення (у тому числі, шляхом 
розміщення інформації на Сайті та у відділеннях Банку, а також за 
допомогою Системи «Райффайзен Онлайн» тощо) не менше ніж за п’ять 
календарних днів до таких змін. Клієнт зобов’язується звернутися до 
відділення Банку для отримання інформації про номери та реквізити нових 
Рахунків або самостійно переглянути відповідну інформацію в Системі 
«Райффайзен Онлайн». В разі відсутності можливості перегляду інформації 
в Системі «Райффайзен Онлайн», Клієнт може зателефонувати до 
Інформаційного центру Банка. 
3. Зарахування коштів на Інвестиційні рахунки. 
3.1. Банк здійснює зарахування коштів на Інвестиційні рахунки з 
урахуванням режиму інвестиційних рахунків та обмежень, встановлених 
законодавством України та Правилами. 
3.2. При надходженні до Банку сум переказів для зарахування на 
Інвестиційний рахунок, Банк зараховує грошові кошти на Інвестиційний 
рахунок в порядку та в строки, визначені у відповідності до законодавства 
України. Зокрема, Банк має право повернути кошти відправникові за 
наявності підстав, визначених законодавством України, у тому числі якщо 
Клієнт не подав або подав неповний пакет документів, що підтверджують 
відповідність операції Клієнта законодавству України протягом трьох 
Робочих днів з дня надходження переказу до Банку або якщо операція 
суперечить вимогам законодавства України. 
3.3. У випадку помилкового зарахування коштів на Інвестиційний рахунок, 
що сталося з вини Банку, Клієнт доручає Банку здійснити Договірне 
списання коштів з Інвестиційного рахунку в сумі таких помилково 
зарахованих коштів. 

4. Виконання Розрахункових документів Клієнта та підтвердження операцій 
за Інвестиційними рахунками. 

4.1. Клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами на 
Інвестиційних рахунках відповідно до режиму та порядку використання 
коштів за інвестиційними рахунками, що визначені законодавством 
України, а також відповідно до Правил. 
4.2. Клієнт здійснює розпорядження коштами на Інвестиційних рахунках на 
підставі належним чином оформлених Розрахункових документів. 
4.3. Клієнт здійснює розпорядження коштами на Інвестиційних рахунках в 
межах залишку грошових коштів на початок Робочого дня (якщо інше не 

Application No. _______________ 
On Opening and Maintenance of “Investment” Current account 

 
city of ______________ «___»___________ 

 
Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company (the “Bank”) and ________________ 
(the “Customer”) have entered into this Application to the Banking Services 
Agreement (concluded by signing the Agreement No. ____ of “___”_______), 
hereinafter – the “Agreement”, on the following: 
1. The Bank shall open in the Customer’s name the “Investment” Current account 
No. ________________ in___________ (currency), hereinafter – the “Investment 
Account”, and shall provide the Cash and Settlement Services on the terms and 
conditions of the Agreement (in particular, according to Section 2 of the Rules) as 
follows: 
2. General Terms and Conditions of Opening, Servicing and Closing Investment 
Accounts.  

2.1. The Investment Account is intended for investment activities in Ukraine, as 
well as for return of foreign investment and profit, income, other funds 
received by the Customer from investment activities in Ukraine in compliance 
with the requirements of the Ukrainian law and regulations of the NBU. 
2.2. If in the course of opening the Investment Account the Bank identifies any 
public encumbrance over movable property with regard to the Customer at the 
Bank imposed by the state enforcement officer, the Bank shall stop outgoing 
transactions from the Investment Account for the amount of such encumbrance 
and shall provide to the Customer a notification regarding opening the 
Investment Account to be delivered to the state enforcement officer. The 
Customer shall be obliged to submit to the Bank the documents confirming 
receipt of the notification by the state enforcement officer. 
The Bank shall perform outgoing transactions from the Investment Account 
after receiving a notification from the state enforcement officer stating that the 
Customer's funds on the Investment Account do not have to be seized, or if the 
state enforcement officer does not notify about the decision taken within seven 
days starting from the date indicated in the notice on receipt of the notification 
by the state enforcement officer. 
2.3. The Investment Account may be closed upon the Customer's application, as 
well as in other cases provided by the Ukrainian law and the Agreement. If 
there are any funds on the Investment Account which will be closed, the Bank 
shall transfer the remaining balance according to the regulations of the NBU 
and/or this Agreement. 
2.4  In cases provided by the NBU regulations the Investment Account numbers 
and details may be changed at the initiative of the Bank without signing of any 
agreements between the Customer and the Bank. The Bank shall notify the 
Customer about such changes by means of general notification (including 
placing on the web Site and at the outlet of the Bank, and also within 
“Raiffeisen Online” System, etc) at least five calendar days before the date of 
such change. The Customer shall be obliged to contact the outlet of the Bank to 
receive information about the number and details of new accounts or may view 
the respective information via “Raiffeisen Online” System itself. In case of 
absence of possibility to view the information via “Raiffeisen Online” System, 
the Customer can receive information via the Call Center of the Bank. 

3. Crediting of funds to the Investment Accounts 
3.1. The Bank shall credit the funds to the Investment Accounts taking into 
account the regime of investment accounts and the restrictions set by the 
Ukrainian law and the Rules. 
3.2. When the Bank receives any amount of funds to be credited to the 
Investment Account, the Bank shall credit such funds to the Investment Account 
according to the procedure and within the terms stipulated by the Ukrainian 
law. In particular, the Bank shall have the right to return the funds to the sender 
in cases provided by the Ukrainian law, including if the Customer did not submit 
or submitted an incomplete package of documents confirming that the 
Customer's transaction satisfies the requirements of the Ukrainian law within 
three Business days after receipt of the transfer by the Bank, or if the 
transaction contradicts to the requirements of the Ukrainian law. 
3.3. If funds were credited to the Investment Account by mistake due to the 
Bank’s fault, the Customer authorizes the Bank to make Direct Debiting of funds 
from the Investment Account in the amount of such funds credited by mistake. 

 
4. Execution of the Customer’s Payment Documents and confirmation of 
transactions on the Investment Accounts. 

4.1. The Customer shall have the right to manage its funds on the Investment 
Accounts on its own according to the regime and procedure for use of funds on 
the investment accounts provided by the Ukrainian law and the Rules. 
 
4.2. The Customer shall manage its funds on the Investment Accounts on the 
basis of duly executed Payment Documents. 
4.3. The Customer shall manage its funds on the Investment Accounts within 
the available balance as of the beginning of the Business Day (unless otherwise 
provided by separate agreements between the Bank and the Customer). If 
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встановлено окремими договорами між Банком і Клієнтом). При наявності 
технічної можливості, Банк виконує Розрахункові документи Клієнта з 
урахуванням сум, що надходять на його Інвестиційні рахунки протягом 
відповідного Робочого дня. 
4.4. Клієнт може надати право розпорядження коштами на Інвестиційному 
рахунку третім особам на підставі довіреності. Довіреність може бути 
складена у Банку в присутності Клієнта і довірених осіб та засвідчена 
уповноваженим працівником Банку або засвідчена нотаріально. Якщо 
довіреність складена на території іноземної держави, довіреність повинна 
бути легалізована в установленому законодавством України порядку. 
Клієнт зобов’язаний негайно в письмовій формі повідомляти Банк про 
скасування виданої ним довіреності на право розпорядження коштами на 
Інвестиційному рахунку третім особам. У випадку невиконання Клієнтом 
цього обов’язку, Клієнт несе відповідальність за вчинення такими особами 
дій щодо розпорядження коштами на Інвестиційному рахунку як за свої 
власні. Банк звільняється від відповідальності за вчинення операцій по 
Інвестиційному рахунку на підставі такої довіреності. 
4.5. Розрахункові документи Клієнта в національній валюті виконуються 
Банком не пізніше наступного Робочого дня після дня їх находження, якщо 
інше не передбачено Договором. У випадку витребування Банком від 
Клієнта документів/інформації, що підтверджують відповідність операції 
режиму інвестиційних рахунків, та/або документів/інформації, визначених 
Статтею 4 Розділу 1 Правил, зазначений вище строк не застосовується та 
виконання Розрахункових документів Клієнта здійснюється Банком в строк 
не пізніше наступного Робочого дня після отримання Банком від Клієнта 
належних документів/інформації. 
4.6. Банк здійснює примусове списання (стягнення) коштів з Інвестиційних 
рахунків у випадках, передбачених законодавством України, а також 
Договірне списання коштів з Інвестиційних рахунків, якщо право на 
Договірне списання передбачене Договором та/або іншими договорами 
між Банком та Клієнтом. 
4.7. Банк формує та надає Виписку про рух коштів за Інвестиційним 
рахунком у випадку відповідного звернення Клієнта. На письмову вимогу 
Клієнта Банк видає дублікат Виписки про рух коштів за Інвестиційним 
рахунком. 
Виписки та дублікати Виписок про рух коштів за Інвестиційним рахунком 
надаються в паперовій формі. 
4.8. Клієнт зобов’язаний самостійно контролювати стан Інвестиційних 
рахунків, правильність здійснених Банком операцій за Інвестиційними 
рахунками та повідомляти Банк про всі помічені неточності/помилки у 
Виписках про рух коштів за Інвестиційними рахунками та інших документах, 
або про помилкові операції за Інвестиційними рахунками не пізніше трьох 
Робочих днів з дати формування Виписки про рух коштів за Інвестиційними 
рахунками. У разі неотримання Банком у зазначений строк відповідного 
повідомлення, всі операції та сальдо за Інвестиційними рахунками 
вважаються підтвердженими. 

5. Особливості обслуговування Інвестиційних рахунків в іноземній валюті. 
5.1. Банк здійснює виконання Розрахункових документів Клієнта в 
іноземній валюті в межах строку, погодженого з Клієнтом, з урахуванням 
режиму функціонування кореспондентських рахунків згідно з 
міжбанківськими договорами про встановлення Банком 
кореспондентських відносин з банками-кореспондентами. 
Розрахункові документи Клієнта в іноземній валюті виконуються Банком 
лише за умови надання Клієнтом до Банку в належній формі всіх 
документів, що необхідні для ідентифікації Клієнта, свідчать про 
правомірність здійснення Клієнтом переказу в іноземній валюті, 
відповідність операції режиму інвестиційних рахунків та/або є достатніми 
для здійснення Банком валютного контролю відповідно до вимог 
законодавства України та внутрішніх документів Банку. 
5.2. Зарахування коштів в іноземній валюті на Інвестиційні рахунки 
здійснюється Банком відповідно до дати валютування, зазначеної в 
повідомленні про переказ, або не пізніше дня, наступного за днем 
отримання Банком виписки з кореспондентського рахунку від банку-
кореспондента та відповідно до законодавства України. 
5.3. Банк здійснює зарахування/переказ коштів в іноземній валюті на/з 
Інвестиційних рахунків за умови обов’язкового відшкодування Клієнтом 
всіх витрат по сплаті Банком пов’язаних з такою операцією комісійних 
винагород (витрат) банків-кореспондентів. 

6. Відповідальність. 
6.1. У разі порушення Банком строків виконання Розрахункових документів 
Клієнта, Банк зобов'язаний сплатити Клієнту пеню у розмірі 0,1 % від суми 
простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може 
перевищувати 10 % суми Розрахункового документа. 
6.2. Клієнт самостійно несе повну відповідальність та звільняє Банк від будь-
якої відповідальності за наступні обставини, дії та/або їх наслідки: 

6.2.1. операції, що були здійснені Клієнтом за Інвестиційними рахунками 
відповідно до умов Договору, а також за зміст і наслідки таких операцій; 

 

technically possible, the Bank shall execute the Customer’s Payment Documents 
taking into account the amounts credited to the Investment Accounts in the 
course of the respective Business Day. 
4.4. The Customer may authorize third persons to manage funds on the 
Investment Account on the basis of a power of attorney. The power of attorney 
may be issued at the Bank in the presence of the Customer and authorized 
persons and certified by the authorized employee of the Bank or may be issued 
and certified by the notary. If the power of attorney is issued outside Ukraine, it 
must be legalized as required by the Ukrainian law. 
The Customer must immediately notify the Bank in writing regarding 
cancellation of any Customer’s power of attorney providing for the right of any 
third person to manage the Investment Account. If the Customer fails to 
perform this obligation, the Customer shall be held liable for all actions related 
to management of funds on the Investment Account by such persons as for his 
own actions. The Bank shall be released from liability for any transactions on 
the Investment Account performed on the basis of such power of attorney. 
4.5. The Customer’s Payment Documents in the domestic currency shall be 
executed by the Bank not later than on the next Business Day following their 
receipt, unless otherwise provided by the Agreement. If the Bank requests from 
the Customer the documents/information confirming conformity of the 
transaction to the investment account regime, and/or the 
documents/information stipulated by Article 4 Section 1 of the Rules, the 
above-mentioned time period shall not be applied, and the Bank shall execute 
the Customer’s Payment Documents not later than on the following Business 
Day after the receipt of the respective documents/information. 
4.6. The Bank shall perform forced write-off (collection) of funds from the 
Investment Accounts in the cases provided by the Ukrainian law, as well as 
Direct Debiting of funds from the Investment Accounts, if the right to Direct 
Debiting is provided by the Agreement and/or other agreements between the 
Bank and the Customer. 
4.7. The Bank shall generate and submit the Investment Account Statement 
upon the Customer’s request. A duplicate of the Investment Account statement 
may be issued by the Bank upon the Customer’s written demand. 
The Investment Account statements and their duplicates shall be provided in a 
paper form. 
 
4.8. The Customer must independently control the balances of the Investment 
Accounts, correctness of the transactions performed by the Bank on the 
Investment Accounts and must notify the Bank on all inaccuracies/errors in the 
Investment Account statements and other documents, or erroneous 
transactions on the Investment Accounts not later than within three Business 
Days upon generation of the Investment Accounts statement. If the Bank does 
not receive the above notice from the Customer within the said time, all 
transactions and balances on the Investment Accounts will be considered 
confirmed. 

5. The specifics of servicing the Investment Accounts in foreign currency. 
5.1. The Bank shall execute the Customer’s Payment Documents in foreign 
currency within the period agreed with the Customer, taking into account the 
regime of functioning of correspondent accounts according to interbank 
agreements on the Bank’s correspondent relations with correspondent banks. 
The Bank shall execute the Customer’s Payment Documents in foreign currency 
only if the Customer provides to the Bank in due form all documents needed for 
the Customer's identification, evidencing the legitimacy of the Customer’s 
foreign currency payment, conformity of the transaction to the investment 
accounts’ regime and/or which are sufficient for the Bank to exercise foreign 
currency control according to the requirements of the Ukrainian law and the 
internal regulations of the Bank. 
5.2. The Bank shall credit funds in foreign currency to the Investment Accounts 
according to the value date indicated in the transfer notification, or not later 
than on the day following the date of receipt by the Bank of the correspondent 
account statement from the correspondent bank and according to the 
Ukrainian law. 
 
5.3. The Bank shall credit/transfer funds in foreign currency to/from the 
Investment Accounts provided that the Customer must compensate to the Bank 
all commission fees (expenses) of correspondent banks related to such 
transaction. 

6. Liability 
6.1. If the Bank fails to comply with the time limits for execution of the Customer's 
Payment Documents, the Bank shall have to pay to the Customer the penalty in 
the amount of 0.1% of the overdue payment per each day of delay, which may not 
exceed 10% of the amount of the Payment Document. 
6.2. The Customer shall be fully liable and shall release the Bank from any liability 
for the following circumstances, actions and/or their implications: 

6.2.1. transactions performed by the Customer on the Investment Accounts 
according to the terms and conditions of the Agreement, as well as for the 
content and consequences of such Transactions; 
6.2.2. actions of the persons acting on the Customer’s behalf on legal grounds 
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6.2.2. дії осіб, які на законних підставах діють від імені Клієнта, у процесі 
розпорядження Інвестиційними рахунками та при виконанні інших умов 
Договору; 
6.2.3. повноту та достовірність інформації в Розрахункових та інших 
документах, що надаються до Банку відповідно до Договору; 
6.2.4. за неможливість отримання Послуг внаслідок недотримання 
Клієнтом вимог законодавства України або умов Договору та/або через 
наявність будь-яких обставини, що не залежать від волі Банку та 
знаходяться поза сферою його контролю; 
6.2.5. за затримку зарахування грошових коштів на Інвестиційний рахунок 
та затримку виконання Розрахункових документів Клієнта, пов’язану із 
дотриманням вимог законодавства України, у тому числі щодо перевірки 
наявності документів, що підтверджують відповідність операції режиму 
інвестиційних рахунків. 

6.3. Банк не несе відповідальності за зобов’язаннями Клієнта, у тому числі 
перед його кредиторами, державою тощо. Зокрема, Банк не несе 
відповідальності за податковими зобов’язаннями Клієнта. 
7. На Інвестиційний 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 Інвестиційного 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. 
 
8. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією 
Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов’язується 
дотримуватись умов Договору. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в 
розумінні, визначеному Договором. 
9. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Тарифів 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. 
10. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

 Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця 
та/або не здійснюю незалежну професійну діяльність (відповідно до п. 
14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України); 

 Клієнт зареєстрований(а) в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю 
незалежну професійну діяльність ______________________________ 
(зазначити, яку саме діяльність); 

11. Клієнт підтверджує достовірність своєї адреси та інших реквізитів, 
повідомлених Банку до підписання цієї Заяви. 
12. Ця Заява укладена українською та англійською мовою в 2 (двох) 
оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають 
однакову юридичну силу. 
У випадку виникнення розбіжностей між текстом українською мовою та 
текстом англійською мовою, текст цієї Заяви українською мовою матиме 
переважну силу. 
13. Відносини між Банком і Клієнтом, не врегульовані цією Заявою та 
Договором, регулюються чинним законодавством України. 

in the process of administration of Investment Accounts and in the process of 
performance of other terms and conditions of the Agreement; 
6.2.3. completeness and accuracy of information in Payment Documents and 
other documents submitted to the Bank under the Agreement; 
6.2.4. if the Services cannot be received as a consequence of the Customer's 
non-compliance with the requirements of the Ukrainian law or of the terms and 
conditions of the Agreement and/or because of any circumstances, which do 
not depend on the will of the Bank and are outside the scope of its control; 
6.2.5. for delay of crediting of funds to the Investment Account and delay of 
execution of the Customer's Payment Documents related to compliance with 
the requirements of the Ukrainian law, including verification of documents 
confirming compliance of the transaction with the investment account regime. 
 

6.3. The Bank shall not bear any liability for the Customer’s obligations, including 
to its creditors, the state etc. In particular, the Bank shall not bear any liability for 
the Customer’s tax obligations. 
7. The guarantees of the PI Deposit Guarantee Fund (hereinafter “Fund”) shall 
apply to this Investment Account, unless the conditions are applicable to the 
Investment Account as of the date of signing this Application or in the process of 
servicing of the Investment Account opened within the frames of this Application, 
under which the Fund shall not compensate the funds on the Accounts according 
to the requirements of the Ukrainian law, as determined in clause 8.6. of Article 8, 
Section 1 of the Rules and placed on the Fund’s official web page at: 
http://www.fg.gov.ua.” 
8. The Customer acknowledges and confirms that the provisions of the Agreement 
apply to the relations between the Parties under this Application. The Customer 
shall comply with the terms and conditions of the Agreement. All definitions in 
this Application shall be used in the meaning stipulated by the Agreement. 
9. The Customer confirms that it is aware of the effective Tariffs for maintenance 
and servicing of the Current Accounts of individuals. The Customer confirms its 
compliance with the representations and warranties stipulated in the Agreement 
as of the date of this Application, as well as the binding force of the Consent.  
10. The Customer confirms that as of the date of signing this Application (choose 
the appropriate): 

 The Customer is not registered as private entrepreneur and/or does not 
carry out independent professional activities (according to clause 14.1.226 
article 14 of the Tax Code of Ukraine); 

 The Customer is registered as private entrepreneur/carries out 
independent professional activities ______________________________ 
(indicate the type of activity); 

11. http://www.fg.gov.uaThe Customer confirms the accuracy of its address and 
other details notified to the Bank prior to signing this Application. 
12. This Application is made in Ukrainian and English in two (2) original 
counterparts, each copy for each of the Parties, having equal legal force and 
effect.  
In case of any discrepancies between the text in Ukrainian and the text in English, 
the text of this Application in Ukrainian shall prevail. 
13. Any relations between the Bank and the Customer not covered by this 
Application and the Agreement shall be governed by the Ukrainian law. 

 

BANK /БАНК CUSTOMER / КЛІЄНТ 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company. 
9 Leskova, Kyiv-11, 01011 
Information Center: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88 
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 
Інформаційний центр: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88 
 
Outlet / Відділення: __________________________________ 
Full name / ПІБ: _____________________________________ 
Power of attorney / Довіреність: No.______ of ___.____.____. 
Signature / Підпис: __________________________________ 

Full name / ПІБ: __________________________________________________ 
Passport / Паспорт: series / серія _________ number / номер ____________, 
 issued by / виданий _______________________________________________    
__.__.____ . 
Registration number of the individual taxpayer’s accounting card / 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
_____________________________________ 

(tax id) / (ідентифікаційний номер) 

 
 
Signature / Підпис: ________________________________________ 

 
Details for cashless crediting of funds to the Customer’s investment account / Реквізити для безготівкового поповнення Інвестиційного рахунку Клієнта 

In UAH / У гривні: In USD/EUR/RUB/GBP  /  У USD/EUR/RUB/GBP: 

1. Recipient’s full name / ПIБ отримувача: ____________________________ 
2. Recipient's Investment Account No. / № Інвестиційного рахунку 
отримувача: ___________________ 
3. Recipient’s tax id / Ідентифікаційний код отримувача: 
______________________ 
4. Recipient’s bank / Банк отримувача: Raiffeisen Bank Aval JSC / АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" 
5. Recipient’s bank code / МФО банку отримувача: 380805 

Актуальні реквізити для безготівкового поповнення Поточних рахунків 
клієнтів - фізичних осіб розміщенні на сайті Банку за адресою www.aval.ua в 
розділі: Приватним особам – Поточні рахунки/ The updated details for 
cashless replenishment of PI current accounts are placed on the web site of the 
bank at: www.aval.ua in the section Services for private customers  – Current 
account  
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