
 

ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ № 7 

до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» 
в частині обслуговування депозитного продукту «Овернайт»  

 
м. _______                    «___» _______ 20__ р. 

 

Найменування Клієнта ____________________ 

Код за ЄДРПОУ Клієнта/РНОКПП Клієнта ____________________ 

Згідно з Договором банківського рахунку та комплексного надання послуг № ________ від «___»________ 20__ р. прошу відкрити 
Депозитний рахунок для збереження коштів за вкладом «Овернайт» на наступних умовах.  

1 Найменування продукту Овернайт 

2 Валюта Вкладу _______ 

3 Cтрок Вкладу 1 (один) рік 

4 Поточний рахунок Клієнта ____________________ 

5 Порядок повернення вкладу 
перераховується на поточний рахунок Клієнта 
зазначений у п.4 цієї Заяви  

На підставі цієї Заяви Банк відкриває Депозитний рахунок для розміщення та обліку грошових коштів Вкладника, внесених на 
умовах, визначених у Правилах обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ», що не потребує укладання додаткових договорів.  

Підписанням цієї Заяви Клієнт приєднується до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині 
обслуговування вкладу «Овернайт» . 

Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг, ця Заява на приєднання, Правила обслуговування корпоративних 
клієнтів в АТ «КІБ» разом складають Договір банківського вкладу «Овернайт», який регламентує взаємовідносини між Клієнтом та 
Банком в частині розміщення коштів за Депозитним рахунком, що відкритий згідно цієї Заяви. 

Для клієнтів – фізичних осіб - підприємців 

Фізична особа-підприємець підтверджує, що Банк до моменту укладення цього Договору ознайомив його з Довідкою про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб, а також, що йому зрозумілі порядок та умови відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб коштів, що визначені змістом Довідки, про що Клієнт засвідчує окремим підписом: ________________________ (ПІБ, підпис Клієнта). 

 
Найменування Клієнта 
Місцезнаходження: _______________ 
Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: ____ 

Посада  керівника Клієнта                        _______________________ /ПІБ керівника Клієнта 
 

                                                                М.П. 
ВІДМІТКИ БАНКУ: 

Відкриття Депозитного рахунку на вище зазначених умовах  ПОГОДЖЕНО         НЕ ПОГОДЖЕНО 

Номер Договору банківського вкладу «Овернайт» ____________________ 

Дата Договору банківського вкладу «Овернайт» ДД.ММ.РРРР 

Дата закінчення строку дії Договору банківського вкладу 
«Овернайт» 

____________________ 

Номер депозитного рахунку Клієнта  ____________________ 

 
Банк 
АТ «КІБ» 
Місцезнаходження:___________ __________________________________ 
кор/р _____________в Національному банку України.  
Код Банку:_________________________  
Код за ЄДРПОУ:_____________________  
 
 
Посада керівника відділення  
АТ «КІБ»                                                                 ____________________ / ПІБ керівника/ 
                                                         М.П. 

 

 
 

 


