АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
Адреса: 04070 Київ, вул. Іллінська, 8.
Код в ЄДРПОУ 20034231, Код банку 300658
SWIFT Code: ICBIUAUK
Тел./Факс: (044) 495 88 88

ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ДО ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
APPLICATION FOR CHANGE THE PERSONAL INFORMATION
TO THE SOFTWARE AND HARDWARE
FOR DISTANCE ELECTRONIC PAYMENT PROCESSING
Назва Контрагента/ Client’s Name ______________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код /ЄДРПОУ/ID/EDRPOU ___________________________________________________________________

Прошу змінити такі персональні дані/
Please change the personal information:

на такі/ to the following

Номер телефону Уповноваженої особи для отриманням Паролю (смс) у системі дистанційного обслуговування Piraeus
Online-banking:
з/from
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Номер телефону
_________________________________
_______________________________
__________________________________
На/to
Номер телефону Уповноваженої особи для отриманням Паролю (смс) у системі дистанційного обслуговування Piraeus
Online-banking:
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Номер телефону
_________________________________
_______________________________
__________________________________

або інші зміни в обслуговування в “Piraeus Online Banking”

У зв’язку з/ due to

Підписанням цієї Заяви, Клієнт повідомляє про зміну Номеру телефону Уповноваженої особи для отримання одноразових паролів для ідентифікації Клієнта при
здійсненні операцій за допомогою Сервісу дистанційного обслуговування “Piraeus Online Banking” (або внесення інших змін у порядок обслуговування). Клієнт
також погоджується, що дана Заява та Заява на підключення нового Клієнта становлять собою єдиний документ, який вважається належним чином укладеним
договором приєднання між Клієнтом та Банком
The Client hereby confirms his willingness to change the Phone number of Authorized Person for one-time passwords for client identification in transactions provided by
Remote service “Piraeus Online Banking”. Furthermore, the Client agrees that this Application and application for new Client connection constitute one undivided
document which is deemed a duly executed accession agreement between the Client and the Bank

**Підпис Клієнта1/Signature of Client #1 ______________ /___________________________________/
(підпис)/ signature)

(прізвище, ініціали)/(full name)

***Підпис Клієнта2/ Signature of Client #2 _____________ /____________________________________/
(підпис)/ (signature)

М.П./Stamp here _______________

(прізвище, ініціали)/(full name)

Дата/Date “_____”________________ 200__р

****Дозволяю зміну / I assent to the application ______________ /___________________________________/
(підпис)/(signature)

(прізвище, ініціали)/(full name)

**Відповідальна особа клієнта1– яка має право першого підпису згідно картки зразків підписів та уповноважена підписувати договори на надання відповідного виду послуг
***Відповідальна особа клієнта2 – яка має право другого підпису згідно картки зразків підписів
****Відповідальний співробітник Банку
**Authorized representative of Client 1 who has the right of first signature according to a specimen signature card and is empowered to sign documents concerned with rendering of a corresponding
type of services
*** Authorized representative of Client 2 who has the right of second signature according to a specimen signature card
****Authorized employee of the Bank

