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 ПІДКЛЮЧЕННЯ НОВОГО РАХУНКУ ДО ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
APPLICATION FOR NEW ACCOUNTS CONNECTION TO THE SOFTWARE AND HARDWARE FOR
DISTANCE ELECTRONIC PAYMENT PROCESSING
«___» ________ 20___р.
Назва Контрагента/ Client’s Name ___________________________________________________________________________
*Код Контрагента/ Client’s ID _____________________________________________________
Ідентифікаційний код /ЄДРПОУ/ID/EDRPOU ______________________________________
Номер рахунку/
Account #

Код валюти/
Currency ID

Права на рахунок/ Account’s permissions
(Перегляд/ Дебит/ View/ Debit)

Підписанням цієї Заяви, Клієнт дає свою згоду на підключення зазначеного переліку рахунків до системи “Piraeus Online
Banking” з метою здійснення операцій по даним рахункам за допомогою програмно-технічного комплексу дистанційного
обслуговування електронних платежів. 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 connect accounts specified above to “Piraeus Online Banking” software with the
intention to conduct transactions (financial or viewing) within these accounts using the software and hardware for distance electronic
payment processing. 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 підключення/ I assent to the application ______________ /___________________________________/
(підпис)/(signature)

(прізвище, ініціали)/(full name)

* Код Контрагента – ідентифікатор Контрагента в системі АБС Б2, що однозначно визначає його у внутрішньому списку контрагентів
**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
*Client’s ID – Client’s identifier within ABS B2 system that unambiguously specifies him in the list of Clients
**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

