Додаток 1.5 до Умов банківського обслуговування
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
в АТ «СБЕРБАНК»

___/ ____/ 20__ р.
Дата складання заяви

Заява
про купівлю іноземної валюти або банківських металів1
___/ ____/ 20__ р.
Строк дії заяви

Одержано банком

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (надалі – Клієнт), ідентифікаційний код
_______________________
Місцезнаходження/місце проживання
__________________________________________________________________________________
N тел./факсу
_______________________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або
банківських металів, __________________ N тел. ___________, _____________.
(зразок підпису)
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: 2
Контракт № ______________________ від ________________________
[ ] імпорт товарів із ввезенням на митну територію України
[ ] імпорт товарів без ввезення на митну територію
України
[ ] Імпорт робіт, послуг
[ ] Погашення кредиту, отриманого від нерезидента
[ ] Погашення кредиту, отриманого в АТ “СБЕРБАНК ”,
[ ] Інша мета:
_________________________________________.
Поточний рахунок в іноземній валюті/ банківських металах № ______________________ у АТ “СБЕРБАНК”, код банку
320627.
Поточний рахунок в національній валюті № _____________________________________ у АТ “СБЕРБАНК”, код банку
320627.
Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче.
Назва іноземної
валюти або виду
банківського
металу, що
купується
(прописом)

Код іноземної валюти
Сума купівлі
або виду
іноземної валюти або
банківського металу,
маса банківських
що купується
металів

Сума купівлі в грн.
відповідно до курсу, що
зазначений у заяві

Курс купівлі в
грн.3

Зобов’язуємося забезпечити до початку торгів на міжбанківському валютному ринку України необхідну для
виконання положень договірного списання, передбаченого цієї заявою, суму грошових коштів на поточному рахунку в
гривні, зазначеному в цій заяві.
Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо АТ “СБЕРБАНК”
перерахувати їх на поточний рахунок в гривні, зазначений в цій заяві.
Надаємо право АТ “СБЕРБАНК” на утримання комісійної винагороди в гривнях згідно тарифів АТ
“СБЕРБАНК”.
Доручаємо АТ “СБЕРБАНК” перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний
рахунок в іноземній валюті або банківських металах, зазначений в цій заяві.
Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде
перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний
рахунок, то доручаємо АТ “СБЕРБАНК”, продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку
України.
Підписанням цієї заяви доручаємо (надаємо право) АТ “СБЕРБАНК” списувати з поточного рахунку в гривні,
зазначеного в цій заяві, на рахунок, відкритий в АТ “СБЕРБАНК”, грошові кошти:
Заповнюється юридичними особами (резидентами та нерезидентами) та підприємцями.
Посилання на документи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань торгівлі іноземною
валютою є підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
3
Можливе значення "за курсом уповноваженого банку АТ “СБЕРБАНК”".
1
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1) в сумі в гривні, що потрібна для купівлі іноземної валюти або банківських металів згідно цієї заяви;
2) в сумі, що потрібна для сплати комісійної винагороди АТ “СБЕРБАНК”, згідно цієї заяви;
3) в сумі, що потрібна для сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій
з купівлі іноземної валюти у розмірі, визначеному законодавством України, при здійсненні операції з купівлі іноземної
валюти згідно цієї заяви.

М. П.4

Підписи клієнта:

________________________
________________________

Відмітка
відділу
аналізу
та
контролю
валютних
операцій

Підпис Уповноваженого працівника АТ “СБЕРБАНК”
М.П.

Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.
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