Додаток 4
до
Правил
обслуговування
господарювання в АТ «БАНК СІЧ»

суб’єктів

ЗАЯВА-ДОВІРЕНІСТЬ
на випуск корпоративної картки
м.___________, Україна

р.

1. У відповідності до Заяви-Договору №
від
р.,
(повне найменування Клієнта) далі Клієнт, просить в рамках
пакету
¨ СТАРТОВИЙ/¨ УНІВЕРСАЛЬНИЙ/¨ ПЛАТИНОВИЙ випустити корпоративну платіжну картку
q MasterCard Gold /q VISA Gold Rew/qMC World/q MasterCard Platinum/q Visa Platinum у
(назва валюти) довіреній особі
Клієнта на умовах та за даними, що вказані нижче:
Поточний рахунок з ЕПЗ
Прізвище

Ім’я

По-батькові

РНОКПП
Прізвище, Ім’я (латинськими
літерами)
,

Місце народження
Громадянство
Дата

Паспорт (інший документ, що посвідчує особу)
серія
№
виданий
дата видачі
Адреса:
індекс
область, район
місто
вулиця
буд., корп., кв.
телефон домашній
телефон мобільний
адреса Е-mail

місце реєстрації

буд.

місце фактичного проживання

корп.

кв.

Посада

буд.

корп.

кв.

телефон

Пароль для ідентифікації держателя картки
(Наприклад: дівоче прізвище матері)

СЛОВО

Зразок підпису довіреної особи, на ім’я якої відкривається картка

ЗРАЗОК ПІДПИСУ

2. За цією Заявою – довіреністю Клієнт довіряє особі, зазначеній у п.1 цієї Заяви – довіреності, виконання будь-яких
операцій, передбачених законодавством України, за рахунок коштів, що обліковуються на Рахунку з ЕПЗ Клієнта, відкритому згідно з
Заявою-Договором №
від Ошибка! Источник ссылки не найден.р., з використанням корпоративної платіжної картки
Клієнта, випущеної відповідно до зазначеного Договору.
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.

Керівник (посада)
(підпис)
М. П. (за наявності)

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________________________
ВІДМІТКИ БАНКУ
№ картки

термін дії

/

,

ім’я та прізвище на картці

Платіжну картку, конверт з Пін-кодом отримав, правильність зазначених ім’я та прізвища на картці
підтверджую «_____»____________ 20__ р.
__________________________________
прізвище, ініціали, підпис Клієнта/довіреної особи

Платіжну картку видав «_____»____________ 20__ р. ____________________________
прізвище, ініціали, підпис виконавця

Конверт з Пін-кодом видав «_____»____________ 20__ р. __________________________
прізвище, ініціали, підпис виконавця

