АНКЕТА-ЗАЯВА
на одержання особистої платіжної картки та Договору про надання та використання особистої
міжнародної платіжної картки для фізичної особи

Тип платіжної картки:
Проект:
Договір №

від «__» _________ 20___ Р.

Основний картковий рахунок № ______________________ відкритий в валюті ________
Додатковий картковий рахунок № ____________________відкритий в валюті _______________

Персональні дані:



Стать фізичної особи:
Прізвище Ім’я По батькові(П.І.Б.)
Ім'я й прізвище в лат.
транслітерації
Ідентифікаційний номер платника
податків (ІНН)
Дата народження:
Дівоче прізвище матері (пароль)
Домашня адреса:
Контактні телефони:
Данні цивільного паспорта
Данні закордонного паспорту



чоловіча

жіноча

______________________________
___

Серія ___ номер ________ дата реєстрації: ____________
виданий __________________________________________
Серія ______ номер ________

термін дії: з ___________ до
_________

виданий
Я,
( П.І.Б.. )

прошу видати мені банківську платіжну картку. У випадку видачі мені платіжної картки зобов'язуюся неухильно
виконувати Правила користування карткою, звертатися із платіжною карткою з максимальною відповідальністю й
дотримувати всіх пунктів Договору про обслуговування картки. Із чинними тарифами Банку й Правилами
користування платіжною карткою ознайомлений(а).

Підпис

_______________________________

Номер платіжної картки 0 (BIN _________)_____________________
термін дії до _______________ р.
За банк, уповноважена особа:
_______________________________ __________________ /___________________________/
(Посада )

(ПІБ)

Підпис

Платіжну карту та примірник договору № _____ від ___________________ Про надання та
використання особистої міжнародної картки МПС, одержав (ла):
________________________________________/_____________________________
(П.І.Б.) / Підпис

ВІДМІТКИ БАНКУ
Підпис керівної особи банку, що видав розпорядження на видачу картки ____________/ ___________________/

Заява
про відкриття картрахунку фізичної особи
Назва Банку :
Особа, яка відкриває
рахунок
Ідентифікаційний номер
ДРФО
Прошу відкрити картковий рахунок в

На моє ім'я/на ім'я

(прізвище, ім'я та по-батькові)

____________ / _ ___________
(вид валюти)

_________________________________________________

Із змістом Інструкції про порядок відкриття , використання та закриття рахунків у національній та
іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що цей
рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням
підприємницької діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за
довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно
повідомити про це в письмовій формі.
Всі листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
Про зміну адреси повідомлятиме банк письмово.
Додаткова інформація
Серія ___ номер __________ дата реєстрації: ___________________виданий

_______________________________ _________________ ______________________________
(Підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити поточний рахунок

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
___________________________________________________________________

у ___________________
(вид валюти)

_____ ______________________
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено
обов язок відкривати рахунки клієнтів)

Дозволяю
Керівник (уповноважена керівником особа)
___________________________
(ПІБ)

____________________________________________
Підпис

Дата відкриття рахунку : _____________________
№ бал. рахунку
2625

№ особового рахунку
_____________________

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка
контролює правильність
присвоювання номера рахунку)
_________________________
(ПІБ)

_________________
(підпис)

КАРТКА
із зразками підписів
Ідентифікаційний номер за ДРФО
_______________________

Відмітки банку

Власник рахунку:
Рахунок №

___________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)
Дозвіл на прийняття зразка підпису
Місце проживання:

Головний бухгалтер ______________________
(або інша уповноважена на це особа банку)

тел.№

____________________
____________________________
________

Назва банку

Місцезнаходження
банку

Публічне акціонерне
товариство
«МАРФІН БАНК»

/ ____________

(підпис та прізвище)

«__» _____________________ р.
Інші відмітки
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________

68003, Одеська область,
м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28
Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. :

Зразок підпису
власника
рахунку

_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Зразки підписів
довірених осіб
_____________________________________________________________
.

Зразки підписів
довірених осіб

який (які) зроблено у моїй присутності

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису
(підписів) прошу вважати обов`язковим
(обов`язковими) під час здійснення операцій за
рахунком.

_______________
/_______________________/
(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)

Зразок відбитка печатки *

*Зазначається за наявності печатки у фізичної особи-підприємця.

ПАО «МАРФИН БАНК»
АНКЕТА КЛИЕНТА/CUSTOMER QUESTIONNAIRE № ________________
1. Имя/Name ____________________________
Отчество/Father name ______________________________
Фамилия/Surname _____________________
2. Идентификационный код/Identification Code
3. Дата рождения/Date of birth «___» _______________ ____________ р.
4. Паспортные данные/Passport Data
серії _____________________, виданий _______________________________________., дата реєстрації «___» ___________________ р.
5. Место проживания (фактический адрес)/ Actual Address
6.Контактная информация/Contacts
Домашний телефон/Home phone
Рабочий телефон/Work phone
Мобильный телефон/Mobile phone
E-mail

__________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. Место работы/Working place __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
8. Сфера деятельности компании/Business field of company
___________________________________________________________________________________________________
9. Занимаемая должность/Occupied position
________________________________________________________________________________
10. Среднемесячная зароботная плата/ Avarage monthly salary
Менее 3000 грн/Less then 3000 UAH

Менее 5000 грн/Less then 5000 UAH

Менее 7000 грн/Less then 7000 UAH

Более 10 000 грн/More then 10 000 UAH

11. Стаж работы на данном предприятии/Length experience at this company:
1-3 года/1-3 years

Менее 1 года/Less then 1 year

Более 3 лет /More then 3 years

12. Занятость/Employment
Частичная/Partial
Безработный /Unemployeed
Полная/Full
13. Семейное положение/Merital Status
Не женат (не замужем)/ Not married
Женат (замужем)/Married
14. Количество детей/ Number of children
Один/One
15. Наличие авто/Do you have a car?
Собственная/Yes, it’s my property

Два / Two

Кредит на авто/Yes, but I have a car loan

16. Наличие жилого объекта недвижимости/Residential Mortgage property
Жилье в кредит/ Mortgage loan
Собственное жилье/My own property
17. Подпись/Signature:

Три и более/ Three and more
Нет/I don’t have a car

Арендуемое жилье/Renting

______________________________________

ПАО «МАРФИН БАНК» и его сотрудники несет полную ответсвенность за сохранение полученной из этой анкеты
информации о клеенте, не имеет права передавать ее третьим лицам и использовать в других целях, кроме
информативных
PJSC “MARFIN BANK” brings full responcibilities for keeping this information in full security and can’t transfer it to ane
third parties or use it in any other targets except informational

