Додаток №1 до Договору про відкриття карткового рахунку
та обслуговування платіжної картки АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Я,

ЗАЯВА
на відкриття карткового рахунку та видачу міжнародної платіжної картки
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
( Прізвище, Ім`я, По батькові )

Прошу відкрити мені картковий рахунок та видати платіжну картку:
( позначте “X”, де необхідно)
Visa Electron

Visa Classic Chip
Додаткова

Основна

Visa Gold Chip

Virtual Visa

До рахунку№
(Прізвіще та ім’я власника рахунку)

Валюта карткового рахунку:

гривня

Долари США

євро

Відомості про держателя платіжної картки (заповнити друкованими літерами)
Прiзвище
Iм’я
По батьковi
Дівоче прізвище матері або слово-пароль
Ім’я та прізвище (латинськими літерами) як вказано в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, або згідно
прикладу, за відсутністю останнього
Прiзвище
Iм’я
Дата народження :
Паспорт громадянина
України:
Ким виданий:
Паспорт громадянина
України для виїзду за кордон:
Ким виданий:

Серія

Номер

Дата видачі:

Серія

Номер

Дата видачі:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ДРФО
Адреса прописки (індекс, місто, вулиця, квартира, телефон):

Адреса місця проживання (індекс, місто, вулиця, квартира, телефон):

Відомості про роботу клієнта:
Назва організації:
Адреса:

Посада:
Робочий телефон:
Мобільний:

Прошу щомісяця виписку по картрахунку надавати:
 Особисто у приміщенні банку
 Електронною поштою на адресу___________________________________________________________________________
 Поштою на адресу_______________________________________________________________________________________
 MTC
 KyivStar *
 Golden Telecom
 Life:)
 Beline
 (__________)
Прошу підключити до послуги M-banking 
Я відмовляюсь від отримання повідомлень від Банку про кожну здійснену платіжну операцію з використанням ПК.

Оператор мобільного зв’язку

Цим я дозволяю АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» відсилати дані по картрахунку у вигляді SMS-повідомлення на вказаний мною номер
мобільного телефону.
Я погоджуюсь, що інформація по картрахунку буде передаватись по незахищених каналах зв’язку і може стати відома третім особам. Я
проінформований(а), що Банк не несе відповідальності за ненадання/несвоєчасне надання послуги з незалежних від Банку причин.
*Абонентам KyivStar для активації послуги необхідно звернутись до оператора мобільного зв’язку.

По платіжній картці АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» встановлені наступні щоденні стандартні ліміти:
Картковий продукт

Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold
Virtual Visa
Ліміти
запропоновані
клієнтом

Загальний
ліміт на
кількість
успішних
операцій з
БПК
5
5
10
5

Ліміт на суму
операцій
зняття готівки
в касах банків
(грн.)

Ліміт на суму
операцій в
торговосервісній
мережі (грн.)

Ліміт на суму
операцій
поповнення по
платіжній картці
(грн.)

Ліміт на суму
отримання готівки
в банкоматі за
добу (грн.)

Загальний ліміт на
суму всіх
операцій
(грн.)

10 000.00 грн.
30 000.00 грн.
50 000.00 грн.
0 грн.

10 000.00 грн.
30 000.00 грн.
50 000.00 грн.
10 000.00 грн.

10 000.00 грн..
30 000.00 грн
50 000.00 грн.
10 000.00 грн.

3 000.00 грн.
5 000.00 грн.
10000.00 грн..
0 грн.

10 000.00 грн.
30 000.00 грн.
50 000.00 грн.
10 000.00 грн.

Підтверджую, що вся інформація надана мною вірна. З діючими тарифами на послуги, що надаються держателям
міжнародних платіжних карток і Правилами користування міжнародними платіжними картками ознайомлений(а) та
зобов’язуюсь їх виконувати. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних валютах ознайомлений(а) та зобов’язуюсь йому слідувати.
Я уповноважую АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» та його представників перевіряти цю, а також іншу інформацію,
яка може знадобиться, у мого роботодавця, за місцем проживання чи в державних органах.
Зобов’язуюсь негайно повідомляти про всі зміни у вказаній інформації не пізніше 5 днів.
Я розумію, що банк може відхилити цю Заяву без пояснення причин та письмового повідомлення

Підпис держателя платіжної картки______________________ Дата
Підпис власника рахунку ______________________ Дата
Відмітки банку:
Заяву перевірив _____________/_______________/
(підпис)

П.І.Б.

Інформація про Держателя перевірена:
Відкрити картковий рахунок дозволяю:
Керівник: __________

№ бал. рахунку
2620/980
2620/840
2620/978

(підпис)

Головний бухгалтер: ___________
(підпис)

№ особового рахунку
2620
2620

Документи на оформлення відкриття
Картрахунку та проведення операцій
за рахунком перевірив
Відомості про одержання карток
Вид операції
Одержання картки
Повернення картки
Одержання картки
Повернення картки

№ картки

Термін
дії

Дата одержання /
Повернення картки

Підпис заявника

Підпис працівника
банку

