
 
Заява на випуск корпоративної платіжної картки  

(для кожної уповноваженої особи Клієнта)  
 

____Відділення_________                                                                               Дата заповнення: __________                
 

Дані Клієнта 

Найменування юридичної особи/ ПІБ фізичної 
особи - підприємця  

___________________ 

Код за ЄДРПОУ Клієнта/ РНОКПП ФОП _____________________________ 

Найменування Клієнта на Корпоративній карті  

 

Прошу випустити корпоративні платіжні картки Visa Business у кількості _______ штук (з них 
одна основна та ____ додаткові картки) на ім’я уповноваженої (довіреної) особи ____________ 
(найменування Клієнта ЮО/ПФБ ФОП) до поточного (карткового) рахунку 2600 (2650) _______________ в 
рамках Договору банківського рахунку та  комплексного надання послуг № _____ від _______ : 

 

Персональні дані уповноваженої (довіреної) особи Клієнта 
Прізвище, ім’я та по-батькові: 
__________________________________________________________________________________________ 

Ім’я та Прізвище латинськими літерами (як вказано у закордонному паспорті) 
_________________________________________________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________________________________ 

Дані паспорта: 
Серія______ Номер__________ Ким виданий ________________________________________ Дата видачі_____ 

Адреса реєстрації: 
__________________________________________________________________________________________ 

Адреса фактичного проживання (заповнюється якщо відмінна від адреси реєстрації): 
__________________________________________________________________________________________ 

Дата народження: ___________________ 

Адреса електронної пошти (E-mail) _____________________________ 

Номер телефону (мобільний/домашній) _____________________________ 

Увага!!! 
Для ідентифікації уповноваженої (довіреної) особи як дійсного держателя Корпоративної 
картки, довіреній особі при зверненні до Банку (усно телефоном) буде задане питання, на яке 
лише вона повинна знати відповідь. Вкажіть слово – пароль (наприклад це може бути дівоче 
прізвище  матері). Слово-пароль єдиний для всіх Корпоративних карток, випущених на ім’я 
однієї уповноваженої (довіреної) особи Клієнта. 

  

Підписанням даної заяви я __________________ (ПІБ уповноваженої (довіреної) особи) підтверджую 
достовірність вказаної інформації, а також те, що я ознайомлений з Правилами обслуговування корпоративних 
клієнтів АТ «КІБ», в частині порядку здійснення операцій з використанням корпоративних карток, що розміщені 
на Сайті Банку. 
 ____________________________________                                              «___» _______________ 20__р. 
(ПІБ та підпис уповноваженої особи) 
 

Підписанням цієї заяви надаю згоду на виконання уповноваженою мною особою __________________ (ПІБ 
уповноваженої (довіреної) особи) операцій за поточним (картковим) рахунком 2600 (2650) _____________ з 
використанням Корпоративної картки (Корпоративних карток) відповідно до умов Договору комплексного 
банківського обслуговування у АТ «КІБ» та Правил обслуговування корпоративних клієнтів АТ «КІБ». 

З Правилами обслуговування корпоративних клієнтів АТ «КІБ» та Тарифами, що розміщені на Сайті Банку, 
ознайомлений та погоджуюся. 

_________________________ ________________ /______________________/ 
Керівник ЮО (посада)/ ФОП           М.П. (у разі використання)    (Підпис)              (прізвище, ініціали) 
 

Відмітки Банку 
Засвідчую справжність підписів: 

______________________________ 
(посада, підпис працівника Банку, який прийняв заяву від 
Клієнта) 

Дозволяю оформити довіреній особі платіжну картку 
______________________________ 
(посада, підпис начальника відділення (або уповноваженої особи) 

Дата прийняття заяви _____________________________ 
 

Слово-пароль 


