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Додаток 2.1.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

Примірник №___
________________________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження відділення банку)
ЗАЯВА
про купівлю іноземної валюти або банківських металів
№_____ від «_____» ________________20__р.
Найменування Клієнта/прізвище, ім’я, по батькові ___________________________ Код ЄДРПОУ____________
Місцезнаходження/ місце проживання ____________________________________№
телефону/факсу______________
Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти
_____________________________________________№ тел.___________________ зразок підпису_________.
Підстава
для
купівлі
іноземної
валюти
на
валютному
ринку
України1________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Номер поточного рахунку в іноземній валюті __________у___________________________ код банку 325365.
(номер)
(назва відділення банку)
Доручаємо купити іноземну валюту на умовах, що зазначені нижче.
Назва іноземної валюти
Сума купівлі іноземної
Курс купівлі
(словами), що купується,
валюти (цифрами)
в грн.
її код

Сума купівлі в грн. відповідно
до курсу, що зазначений у заяві

До початку торгів на валютному ринку України, доручаємо банку списати з нашого поточного рахунку
в національній валюті _______________у___________________________ , код банку 325365,
(номер)
(назва відділення банку)
кошти в гривнях в сумі, необхідній для здійснення купівлі іноземної валюти за курсом, зазначеним в заяві, та
сплати комісійної винагороди Банку.
У разі виконання заяви на вказаних вище умовах, надаємо право утримати комісійну винагороду у
гривнях у розмірі передбаченому тарифами банку, з якими ознайомлені.
Залишок коштів, який залишився після купівлі іноземної валюти, просимо зарахувати на наш поточний
рахунок ____________________ у____________________________________ код банку 325365.
(номер)
(назва відділення банку)
Якщо придбана на валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована
нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок,
то доручаємо банку продати цю іноземну валюту на валютному ринку України.
Із змістом та умовами Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним
особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК», надалі Правил, документацією Системи та діючих Тарифів Банку
ознайомлені. Вимоги Правил, документації Системи та Тарифів Банку для нас обов'язкові.
М.П.

Керівник:
Головний бухгалтер:

Від банку:
Підпис працівника_______________
банку

1

_________________________ ___________________
(П.І.Б.)
(підпис)
_________________________ ___________________
(П.І.Б.)
(підпис)
Штамп

Посилання на документи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі
іноземною валютою є підставою для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України.

