Додаток 8
до Правил обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК СІЧ»

Начальнику відділення №____
_______________________________________________
(ПІБ начальника відділення)
(ПІБ Клієнта)
______________________________________________
(РНОКПП Клієнта)
серія та номер паспорту, ким виданий, дата видачі)
+380___________________________________________
(контактний номер телефону)
ЗАЯВА - ДОВІРЕНІСТЬ
на оформлення додаткової платіжної картки з правом здійснення видаткових операцій та
поповнення рахунку з її використанням
Від Клієнта – власника рахунку з ЕПЗ:
Прізвище
Договір №

Ім’я

По-батькові

від

Картковий рахунок № 2620
/
1. Прошу оформити та надати у використання додаткову платіжну картку типу:
 MasterCard Gold
 MasterCard World
 MasterCard Platinum
 MasterCard World Elite

 VISA Debit Gold
 VISA Platinum
 VISA Infinite

на ім’я довіреної особи (далі – Повірений), а саме:
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Прізвище, Ім’я латинськими
літерами
Ідентифікаційний номер
Громадянський паспорт
(інший документ що засвідчує серія
особу)
Виданий
дата видачі
Адреса:
Індекс
область, район
Місто
Вулиця
буд., корп., кв.
Телефон
домашній
Телефон
мобільний

номер

місце реєстрації

буд.

корп.

місце фактичного проживання

кв.

буд.

корп.

кв.

адреса Е-mail
Пароль для ідентифікації Повіреного (користувача картки),
наприклад: дівоче прізвище матери
Підпис Повіреного, на ім’я якого відкривається картка
Вищезазначена інформація є вірною, і мені відомо, що надання невірної інформації, а також
несвоєчасне повідомлення Банку відносно змін цієї інформації, є підставою для вилучення картки та
блокування карткового рахунку.
2. Цією заявою – довіреністю Клієнт довіряє (уповноважує) Повіреному:
 отримати в АТ «БАНК СІЧ» платіжну картку та ПІН-код, оформлених на ім’я Повіреного;
 здійснювати видаткові операції з використанням платіжної картки за рахунок всіх коштів, що
обліковуються на картковому рахунку Клієнта № 2620
/
(далі – картковий рахунок),
відкритому згідно Договору №
від
;
 здійснювати поповнення карткового рахунку шляхом внесення/переказування готівкової валюти.
Для виконання зазначених дій Клієнт уповноважує Повіреного підписувати необхідні заяви та
документи.
3. Ця заява – довіреність є довіреністю у розумінні законодавства України на здійснення довіреною
особою, зазначеною в п.1. цієї заяви – довіреності, дій, передбачених п.2. цієї заяви – довіреності, від
імені та за рахунок Клієнта.
___________________
дата

___________________
Підпис Клієнта

_____________________________________________________________________
Відмітки Банку
Оформлення додаткової платіжної картки «Дозволяю»
Начальник Відділення № ___ ___________________
ПІБ

__________/_________
Дата / Підпис

Документи на оформлення додаткової платіжної
картки перевірив, Заяву-Довіреність засвідчив
___________________
ПІБ
№ картки

термін дії

_________/__________
Дата / Підпис

/

,

ім’я та прізвище на картці

Картку та Конверт з Пін-кодом видав «____» _______ 20__ р.

__________

підпис та ПІБ виконавця

Картку та Конверт з Пін-кодом отримав «____»__________ 20___р. __________ підпис ПІБ клієнта

