ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів
Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта
Найменування клієнта банку/особапідприємець, що відкриває рахунок або його
правонаступника

повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

1

Назва виду економічної діяльності3

Код економічної діяльності2,3
Додаткова інформація:

Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Місцезнаходження /місце
проживання Клієнта:
Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pumb.ua (далі - Банк), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується
до Договору та зобов’язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ
1. Cтрок здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Банком варіант:
щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових
грошових коштів, до каси Клієнта)

наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу
(готівкових грошових коштів) до каси Клієнта

не рідше одного разу на 5 (п’ять)
робочих днів

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта,надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та
інших фінансових послуг Клієнту, передбачених Договором та/або цією Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових
послуг, не передбачених Договором.
3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом іх обробки та використання третім особам, залученим
Банком на договорній основі до процесу обслуговування Договору та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі
персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.
4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, права
суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.
5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Тарифами Пакету / Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК) та
Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб до підписання цієї Заяви.
6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ
ВІДКРИТИ :
Поточний рахунок для здійснення
підприємницької діяльності:

у національній
валюті(UAH)

у іноземній валюті,
дол. США(USD)

у іноземній валюті,
ЄВРО(EURO)

у національній
валюті(UAH)

у іноземній валюті,
дол. США(USD)

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з
використанням електронних платіжних засобів:

у іноземній валюті,
російські рублі(RUB)

у іншій
валюті

у іноземній валюті,
ЄВРО(EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання, у національній валюті:
Виплату процентів здійснювати на поточний Рахунок
Клієнта, у національній валюті, відкритий у АТ ПУМБ:

Рахунок "Розумні гроші", у національній валюті:

*УВАГА! Рахунок "Розумні гроші" відкривається лише за умови відкриття/наявності іншого рахунку Клієнта у Банку

Підключити до Тарифного пакету:

(номер рахунку)

ПП

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ТОРГІВЛЯ

CODER

МІЖНАРОДНИЙ

ОСББ

АГРО

Підключити до Тарифів Банку:
Для клієнтів ЦЕНТРУ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Підключити до Тарифного пакету:

БАЗОВИЙ @DB

НАЦІОНАЛЬНИЙ @DB

МІЖНАРОДНИЙ @DB

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «Internet - banking» (в т.ч.
Сервіс «Digital Payments»)

CODER @DB

Відмова від підключення сервісу «Internet - banking» (в т.ч. Сервіс
«Digital Payments»)

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу користувачам з правами:

Сервіс «СМС - banking»

Номер мобільного телефону

Бухгалтер

Логін

Головний
бухгалтер

ПІБ Користувача системи

Керівник

Підключити

Права підпису документів
№ рахунків клієнта з якими має
право працювати користувач

Відмова від підключення послуги «GSM - banking»

Розширений
«СМС
Banking»

«СМС
Banking»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними
умовами та реквізитами:
Підключити
Обовязкові реквізити
Додаткові можливості

Рахунок

Валюта

Номер мобільного телефону
Клієнта:

Сервіс "Запит
про залишок
за рахунком"
Так

+380
+380
+380

Сервіс
Код доступу: "Повідомлення про
транзакції"
Лише Дт

Лише Кт

Мінімальна
сума

Максимальна
сума

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ
"СТАБІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК"

Період дії послуги:

Дата початку:

день

місяць

Дата закінчення:

рік

день

місяць

Процентна ставка на стабільний залишок

рік

% річних
цифрами

прописом

цифрами

прописом

Процентна ставка на залишок, понад стабільного

% річних

на поточний рахунок №

"НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК"

Розмір погодженого з Банком Незнижувального залишку
сума цифрами

сума прописом

Розмір погодженої з Банком процентної ставки

%річних
прописом

цифрами

Період дії послуги:

Дата початку:

день

місяць

Дата закінчення:

рік

день

місяць

рік

на поточний рахунок №
"ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК"

Надання Послуги "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК" на індивідуальних умовах*
*заповнюється у разі попереднього погодження з Банком

Залишок грошових коштів на Рахунку
(UAH)
від 20 000,00 до 100 000,00 включно
від 100 000,01 до 500 000,00 включно
від 500 000,01 до 2 000 000,00 включно
від 2 000 000,01 до 3 000 000,00 включно
3 000 000,01 та вище
Період дії послуги:

Дата початку:

Процентна ставка,
річних

8.5%
9.50%
11.50%
12.00%
Не нараховуються

день

місяць

Залишок грошових коштів на Рахунку
(USD, EUR)
від 2 000,00 до 10 000,00 включно
від 10 000,01 до 50 000,00 включно
від 50 000,01 до 200 000,00 включно
від 200 000,01 до 1 000 000,00 включно
1 000 000,01 та вище
Дата закінчення:

рік

Процентна ставка, річних
USD
EUR
0.25%
0.15%
0.25%
0.15%
0.50%
0.25%
0.50%
0.25%
Не нараховуються

день

місяць

рік

на поточний рахунок №
ПРОШУ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАДАННЯ:
ПОСЛУГИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
Номер рахунку Клієнта:
Номер рахунку Клієнта:
Номер рахунку Клієнта:

USD
EUR
RUB

Кошти в гривнях, одержані, одержані від автоматичного продажу надходжень іноземної валюти, прошу перераховувати на рахунок, відкритий у Банку:

Номер рахунку Клієнта:

UAH

ПОСЛУГИ НА УМОВАХ "МIN BALANCE"
Рахунок, з якого здійснюється списання коштів

UAH

Рахунок, на який здійснюється перерахування коштів

UAH

ЗА ВИНЯТКОМ СУМИ МІНІМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ, грн

UAH

СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:
ПІБ Користувача Сервісу

Номер мобільного телефону*
+ 380

СЕРВІСУ "ВИПИСКА НА E-MAIL" НА НАСТУПНИХ УМОВАХ*:
Номер рахунку Клієнта:
Номер рахунку Клієнта:
Номер рахунку Клієнта:

Адреса електронної пошти (e-mail)

*Обираючи цей Сервіс. підтверджую про прийняття на себе ризику доступу третіх осіб до інформації, що міститься у виписках, надісланих на е-mail

Відмітки Клієнта
Керівник/ПІБ особи-підприємця
день

місяць

рік

(посада)

(підпис/ЕП підпис)

(прізвище, ініціали)

Відмітки Банку
ДОЗВОЛЯЮ
ВІДКРИТИ:

поточний
рахунок

поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з
використанням електронних платіжних засобів

рахунок зі спеціальним режимом
використання, у національній валюті

Рахунок "Розумні гроші"

Документи на оформлення відкриття рахунку
перевірив:
(посада, підпис/ЕП підпис, ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Дата відкриття
рахунку/ів

Головний бухгалтер

Керівник
день

місяць

рік

(уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП підпис)

МП
Рахунки
відкрито:

1

№ балансового рахунку

№ особового рахунку

Валюта

Або серія (за наявності) та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

(інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)

Дата отримання
Заяви (в паперовій
формі)

день

місяць

(підпис/ЕП підпис)

рік

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлене слово "відмова"):
2

Заповнюється згідно з національним класифікатором України.

3 Заповнюється , якщо клієнт фізична особа-підприемець, згідно з національним класифікатором України.

