
Прошу відкрити поточний рахунок у на моє ім'я 

на ім'я (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)

для здійснення незалежної професійної діяльності приватного нотаріуса адвоката .

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

; Індекс

Населений пункт: місто село смт інше

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово. 

Прошу надати Картку ідентифікації Клієнта Номер ідентифікації клієнта (логін) 

Назва відділення

Відкрити поточний рахунок у UAH дозволяю

/ /

2
Зазначається за наявності печатки

Рахунки відкрито:

№ балансового рахунку № особового рахунку

2620 2620 Сегмент Клієнта Зазначається працівником, що приймає документи Клієнта

1
Підпис власника рахунку /підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи                  

ІПН менеджера, який обслуговує Клієнта: ІПН
ІПН виконавця за договором 

підряду 

(за наявності):

ІПН

Дата відкриття рахунку Головний бухгалтер ПІДПИС

ПІДПИС ТА МП ПІБ ПОСАДА ДАТА

ПІДПИС
1
, МП

2 П.І.Б. ПОСАДА ДАТА

Відмітки Банку

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив

Керівник (уповноважена 

керівником особа)
ПІДПИС

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок 

відкривати рахунки клієнтів

Підпис працівника Банку, який прийняв Заяву:

Назва Буд. Корп. Кв./кімн.

Додаткова інформація:

Видача Картки ідентифікації Клієнта

Відмітки Клієнта

Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов’язується дотримуватись умов 

Договору, Правил. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в розумінні, визначеному Договором.Клієнт підтверджує, що  ознайомлений з чинною редакцію Правил та 

Тарифів Банку. Станом на дату підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також  дійсність Згоди на 

обробку персональних даних та іншої інформації.

Назва населеного пункта

Вул. Просп. Бульв. Площ. Пров. Шосе Інше

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене 

обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. 

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. 

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. 

Адреса

Країна:
Україна Область

Інша Район

По батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний податковий номер)

Поточний рахунок 2620

валюта

Прізвище Ім'я По батькові

ЗАЯВА про відкриття Поточного рахунку 

(для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

до Договору банківського обслуговування (далі - Договір)

укладеного підписанням Угоди № ____________________  між АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі - Банк)

та Клієнтом/Нотаріусом/Адвокатом:

Особа, яка відкриває рахунок 

Прізвище Ім'я


