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Заява-договір № _______
про встановлення кредитного ліміту(в рамках банківського
продукту
«Кредитна картка Elite»)
м. _______

«__» ______ ___ р.

1.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ
УКЛАДАННЯ
ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ
ПРО
ВСТАНОВЛЕННЯ
КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Я, (вказується ПІБ Позичальника), надалі за текстом «Позичальник», підписанням цієї
Заяви-договору про встановлення кредитного ліміту(надалі – «Заява-договір»):
1. Акцептую Публічну пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі – «Банк») (Позичальник та Банк
далі разом за текстом – Сторони), на укладання Договору про комплексне банківське
обслуговування фізичних осіб, надалі за текстом – «Договір» в редакції, яка на день
підписання цієї Заяви – договору розміщена на веб-сайті Банку: https://tascombank.ua/,
беззастережно приєднуюсь до умов Договору. Згоден, що дана Заява-договір, а також
Тарифи Банку є невід’ємними частинами Договору (з усіма змінами та доповненнями, що
відбулися протягом дії цієї Заяви-договору).
2.
Ознайомившись з Публічною пропозицією АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору
та
Тарифами,
прошу
Банк
встановити
мені
на
мій
поточний
рахунок
№_____________(вказується поточний рахунок) у гривні кредитний ліміт (надалі Кредит) в рамках банківського продукту «Кредитна картка Elite» (вказується назва
кредитного продукту) для здійснення операцій за рахунком, сума яких перевищує залишок
грошових коштів на рахунку, в межах якого я маю право здійснювати операції за рахунок
наданого Банком кредиту та здійснювати у відповідності до статті 1069 Цивільного кодексу
України кредитування рахунку в розмірі та на умовах згідно інформації, наведеній у цій Заявідоговорі, та на умовах, визначених Договором, при цьому зобов’язуюсь повернути кредит та
сплатити проценти за користування кредитом, інші платежі, згідно умов Договору.
3.
Я погоджуюсь з тим, що:
3.1.
Строк дії Кредитного ліміту становить ___ (кількість днів) днів з моменту
повідомлення Банком про факт встановлення Кредитного ліміту. При цьому, після закінчення
зазначеного періоду, строк дії Кредитного ліміту автоматично пролонгується на той самий
строк, окрім випадків:
- якщо Банк прийняв рішення не продовжувати строк дії Кредитного ліміту;
- направлення Позичальником до Банку письмової заяви про відмову від користування
кредитним лімітом та/або про закриття Поточного рахунку. Кількість пролонгацій не
обмежена. В разі прийняття рішення про відмову в пролонгації Кредитного ліміту Банк
письмово повідомляє Позичальника за 10(десять) днів до закінчення строку дії Кредитного
ліміту. При цьому, Сторони дійшли згоди, що датою, з якої починається перебіг строку
повідомлення, є дата, зазначена на квитанції пошти, що надається Банку відділенням зв‘язку
при надісланні рекомендованого листа або дата, зазначена в повідомленні, яке отримане
Позичальником (уповноваженою особою Позичальника) особисто у Банку.
3.2.
В рамках банківського продукту «Кредитна картка Elite» діє пільговий період*.
Строк дії пільгового періоду становить до ______ (кількість днів)днів з моменту
відображення операції за рахунком. За користування Кредитом під час дії пільгового періоду
застосовується процентна ставка в розмірі ________% (зазначити прописом розмір
процентів) річних.
3.3.
За користування Кредитом після закінчення дії пільгового
встановлюється
фіксована процентна ставка в розмірі ________% (зазначити прописом розмір
процентів) річних.
3.4.
Розмір
Обов’язкового
мінімального
платежу(надалі
ОМП)
становить
_________________% (зазначити прописом розмір процентів) від заборгованості за
тілом кредиту, що була зафіксована на кінець звітного/попереднього місяця та суми
БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

нарахованих процентів, комісій, штрафів та інших платежів за Договором. Внесення ОМП за
Кредитом повинно бути здійснено з 01-го по 25-те число поточного місяця.
3.5.
За обслуговування кредитного залишку передбачено щомісячну комісію у розмірі
_____% (зазначити ставку).
3.6.
Штраф за прострочення строків сплати ОМП становить ______ (зазначити
розмір) гривень. Штраф застосовується за кожен факт порушення.
4. Підписанням цієї Заяви-договору надаю безвідкличну згоду на розкриття (передачу)
персональних даних, конфіденційної інформації, та інформації, що становить банківську
таємницю, яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання цієї Заяви – договору.
Крім того, підписанням цієї Заяви -договору про приєднання підтверджую свою згоду/надаю
дозвіл на обробку моїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних
даних» та умов Договору.
Підтверджую, що ознайомлений із змістом Закону України «Про організацію формування та
обігу кредитних історій» в чинній редакції та інформацією (оприлюдненій на сайті Банку) про
бюро кредитних історій, до яких буде передаватись інформація, передбачена Договором, та
про адресу таких бюро кредитних історій.
5. Погоджуюсь, що Кредитний ліміт встановлюється за рішенням Банку згідно внутрішніх
нормативних документів Банку. Підписання даної Заяви свідчить про мою пряму і безумовну
згоду щодо прийняття будь-якого розміру Кредитного ліміту, встановленого Банком.
6. Усвідомлюю, що пропозиція Банку щодо надання мені кредиту у вигляді кредитного
ліміту є відкличною і Банк залишає за собою право відмовити мені в наданні кредиту у
випадках та порядку, передбаченими Договором.
7. Підтверджую, що вся інформація та/або надані мною документи є чинними, повними і
достовірними у всіх відношеннях та відповідають оригіналу.
8. Зобов’язуюсь в період дії Договору повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або
відомостях, що були надані мною при укладанні цієї Заяви-договору (в тому числі паспортних
даних, адреси місця проживання та/або реєстрації, контактних реквізитів і т.д.), у порядку,
строках й обсягах, передбачених Договором, чинним законодавством України, нормативноправовими актами Національного банку України, в тому числі з питань запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, але у будь якому разі не пізніше 10
робочих днів з дати настання відповідних змін. Про зміну адреси своєї електронної пошти
зобов’язуюсь невідкладно письмово інформувати Банк.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за
довіреністю.
9. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь
негайно повідомити про це в письмовій формі.
10. Я погоджуюся, що будь-які відомості, що містяться в Заяві-договорі, можуть бути в
будь-який
час
перевірені
уповноваженими
АТ
«ТАСКОМБАНК»
особами
або
правонаступниками, в т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств із використанням будь-яких
джерел інформації.
11. Прошу вважати мій підпис, що наведений нижче, зразком мого підпису, та вважати його
обов'язковим під час здійснення операцій за рахунками.
____________________
* період часу, протягом якого за умови повного повернення Позичальником суми загальної
заборгованості за Кредитним лімітом, на яку розповсюджується дія пільгового періоду, та яка
існувала на кінець попереднього/звітного місяця, до дати закінчення пільгового періоду
процентна ставка за користування Кредитного ліміту, кошти якого використані для здійснення
операцій передбачених умовами відповідного Договору/Заяви-договору за Продуктом Банку,
встановлюється у пільговому розмірі. Дія Пільгового періоду розповсюджується як на
готівкові(зняття готівки в банкоматі або через касу), так і на безготівкові операції(оплата в
магазині), здійснені з використанням електронних платіжних засобів, на списання комісій,
передбачених Тарифами Банку, та інших операцій, прямо передбачених умовами відповідного
Договору/Заяви-договору за Продуктом Банку.
БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Укладаючи цей Договір Я (Позичальник) підтверджую:
2.1.1. Що не знаходжусь під впливом обману, насильства, зловмисної угоди або збігу важких
для нього обставин.
2.1.2. Повідомлений про те, що умови надання Кредиту, в тому числі орієнтовний графік
погашення, детальний розпис загальної вартості кредиту з урахуванням процентної
ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших моїх фінансових зобов'язань,
реальна річна процентна ставка, загальна вартість кредиту та усі інші умови кредитування за
банківським продуктом «Кредитна картка Elite» викладені в Додатку 1 до даної Заявидоговору. Підписанням цієї Заяви-договору я підтверджую, що був ознайомлений в повному
обсязі з цими умовами надання Кредиту, мені повністю зрозумілі всі умови, у мене немає
зауважень, заперечень або доповнень щодо них.
2.1.3. У письмовій формі у повному обсязі отримав від Банка інформацію, визначену ст. 11
Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 9 Закону України «Про споживче
кредитування» та Правилами розрахунку банками України загальної вартості кредиту для
споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, а також
інформацію, визначену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», та вся надана інформація мені цілком зрозуміла та
не потребує додаткового тлумачення.
2.1.4. Підписанням цієї Заяви-договору підтверджую, що до моменту укладення цієї Заявидоговору отримав «Паспорт споживчого кредиту» та ознайомився у повному обсязі з
інформацією, яка надається споживачу відповідно до вимог Закону України «Про споживче
кредитування», а також отримав від представника Банку всі необхідні роз’яснення щодо такої
інформації та пояснення щодо положень цього Договору. підтверджую свою згоду із
запропонованими умовами.
2.1.5. Підписанням цієї Заяви - договору як суб’єкт персональних даних, підтверджую, що
мені відомі мої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
Керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїм підписом підтверджую
надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних з метою
надання мені банківських послуг, передбачених Договором, а також, з метою
надання/пропонування мені інших послуг, не передбачених Договором, на передачу моїх
персональних даних з правом їх обробки та використання третім особам, залучених Банком
на договірній основі до процесу обслуговування Договору та на надання моїх персональних
даних до IRS, відповідно до Закону FATCA. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у
базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог чинного
законодавства України. Підписанням цієї Заяви-договору надаю безвідкличну згоду на
розкриття (передачу) персональних даних, конфіденційної інформації, та інформації, що
становить банківську таємницю, яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання
Договору.
Підписанням цієї Заяви-договору підтверджую, що ознайомлений із змістом Закону України
«Про організацію формування та обігу кредитних історій» в чинній редакції та інформацією
про бюро кредитних історій, до яких буде передаватись інформація, передбачена в Договорі,
та про адресу таких бюро кредитних історій.
2.2. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії
непереборної сили), що не залежать від волі Сторін, такі як: війна, військові дії, блокади,
міжнародні санкції, інші дії держави, що створюють неможливість виконання Сторонами своїх
зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від відповідальності за
часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору на період дії
зазначених обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово –
промисловою палатою України. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк
виконання взаємних зобов’язань Сторін по цьому Договору на період тривалості дії і ліквідації
наслідків таких обставин без відшкодування збитків обох Сторін.
2.3. Відповідальність Сторін та забезпечення виконання їх зобов’язань.
2.3.1. У разі несвоєчасного повернення Кредиту та/або несвоєчасної сплати Процентів
Позичальник на вимогу Банку сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 15 (п’ятнадцяти)
відсотків суми простроченого платежу.
2.3.2. У разі порушення строків видачі Кредиту за цією Заявою-договором, Банк сплачує
Позичальнику пеню в розмірі 0,001% від суми ненаданого Кредиту за кожен день
прострочення виконання.
2.3.3. Сторони відшкодовують одна одній збитки, завдані порушенням зобов’язань за
Договором, відповідного до чинного законодавства України.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Відмовитися від одержання Кредиту частково або в повному обсязі до дня видачі
Кредиту.
2.4.2. Позичальник має право на отримання інформації по Кредиту у разі особистого
звернення за місцезнаходженням відділення Банку у якому відкрито рахунок Позичальника.
2.4.3. Протягом 14 календарних днів з дня укладення цієї Заяви-договору відмовитися від
Заяви-договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання Позичальником
грошових коштів, з дотриманням процедур звернення встановлених Законодавством та
зазначених у Договорі.
2.5. У разі настання події, не залежної від волі Сторін, яка має безпосередній вплив на
вартість кредитних ресурсів Банку Банк має право ініціювати зміну розміру процентної ставки
за користування Кредитом. Банк повідомляє Позичальника про ініціювання таких змін не
пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів шляхом розміщення відповідного оголошення
про зміни на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та/або на
Офіційному сайті Банку, та/або надіслання інформації про зміни засобами поштового зв’язку,
та/або текстовим повідомленням в електронному вигляді на Зареєстрований номер телефону
Клієнта, та/або за допомогою СДБО – на розсуд Банку.
2.6. У випадку отримання Позичальником додаткових послуг Банку, що безпосередньо не
пов’язані з укладенням цього Договору, такі додаткові послуги Банку оплачуються
Позичальником у відповідності до Тарифів, які є невід’ємною частиною Договору, розміщені
на
офіційному
веб-сайті
Банку,
в
тому
числі
за
посиланнями
https://private.tascombank.ua/cards, https://private.tascombank.ua/credit та на інформаційних
стендах в установах Банку.
У разі зміни Банком Тарифів та/або умов надання послуг Банк повідомляє про це
Позичальника шляхом публікації повідомлення про зміну Тарифів/умов та/або доповнення до
Тарифів на офіційному веб-сайті Банку, за посиланнями що вказані вище у цьому пункті,
та/або шляхом розміщення у підрозділах Банку, що здійснюють обслуговування фізичних
осіб. Позичальник підтверджує можливість ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до
Тарифів/умов, що будуть оприлюднені будь-яким з вказаних у цьому пункті способів.
2.7. Банк має право здійснити відступлення права вимоги за цією Заявою – договором без
додаткового погодження умов такого відступлення з Позичальником (без згоди
Позичальника). Про здійснення таких дій Банк повідомляє Позичальника у письмовій формі
відповідно умов Договору.
2.8. Якщо не визначено інше в цій Заяві-договорі та/або Договорі, то повідомлення та інша
кореспонденція між Сторонами за Договором здійснюються у письмовій формі шляхом
направлення рекомендованих листів та/або вручення відповідних документів під особистий
підпис іншої Сторони, або іншим способом, який дозволяє достовірно довести дату та зміст
відправлення.
2.9. Банк здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про
звернення громадян», перелік контактних даних АТ «ТАСКОМБАНК» зазначено у Реквізитах
та на сайті Банку у розділі «Контакти» за посиланням https://tascombank.ua/contacts.
У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може
звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав
споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернетпредставництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ або до судових органів у
порядку, визначеному законодавством України.
2.10. Ця Заява-договір оформлена (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному
для Позичальника та для АТ «ТАСКОМБАНК».
БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

2.11. У всьому іншому, що не передбачено цією Заявою-договором, Сторони керуються
умовами Договору.
2.12. Заява-договір набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного
виконання Позичальником і Банком своїх зобов’язань за нею.
Я, (вказується ПІБ Позичальника), отримав/отримала від Банку примірник Заявидоговору № (вказується номер заяви) про встановлення Кредитного ліміту від
(вказується дата подання заяви), а також повідомлення про включення моїх персональних
даних до бази персональних даних клієнтів Банку, а також відомості про мої права, визначені
Законом України «Про захист персональних даних».
Підпис Позичальника: _____________ Дата отримання: (вказується дата подання заяви)
"БАНК"
"ПОЗИЧАЛЬНИК"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(Прізвище, ім’я, по батькові)
«ТАСКОМБАНК»
паспорт серії ___ № ____ , виданий
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул.
_________року (вказуються реквізити
Симона Петлюри, буд. 30.
паспорту)
UA603000010000032005117701026 в
який (яка) проживає за адресою: (вказується
Національному банку України
адреса Позичальника)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443
ІПН 098064408241
реєстраційний номер облікової картки
Відділення: (вказується повна назва
платника податків (вказується номер
відділення)
облікової картки платника податків
Адреса
відділення:
(вказується
адреса Позичальника)
відділення)
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується
посада) на підставі довіреності №__ від__
(вказується
повні
реквізити
довіреності,
номер, від якого числа, ким посвідчена)
____________ /___________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)

____________ /___________________
(підпис)
(ініціали, прізвище,)
М.П.

БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

Додаток 1 до Заяви-договору № ____
про встановлення кредитного ліміту(в рамках банківського продукту «Кредитна картка
Elite»)
Графік платежів з розрахунком загальної вартості споживчого кредиту та реальної
річної процентної ставки,
з урахуванням вартості всіх супутніх послуг1
Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної
процентної ставки за договором про споживчий кредит1

Дата
вида
чі
кред
иту

х

х

8

інші послуги третіх осіб

Сум
а
кре
дит
у

7

послуги страховика

6

послуги оцінювача

5

послуги нотаріуса

4
Чис
та
сум
а
кре
дит
у

інша плата за послуги кредитного
посередника

3

Комісійний збір

2

інші послуги банку

1

за обслуговування кредитної
заборгованості
Розрахунково-касове
обслуговування

№

комісія за надання кредиту

Чиста
сума
Кількі креди
з
сть
ту /
Процен
/
днів у сума сума ти за
п
Дата розра плате креди корист
плат хун- жу за ту за
уежу ковом розра догов вання
у
хун- ором, кредит
період ковий грн.
ом,
і
періо
грн.
д,
грн.

Види платежів за кредитом
платежі за додаткові та супутні послуги
кредитн
третіх осіб
ого
посеред
банку
ника (за
наявност
і)

9

10

11

12

13

14

15

16

Кільк
ість
днів
Суми
Суми
розр
пога
Дати
Сума погаш
ахун
шенн
плат
плате ення
я
2
ежів
жів креди
ково
проц
ту
му
ентів
періо
ді
Усь
Сум Сум
Су Су Су
х
х
Сума
ого
а2
а
ма ма ма
БАНК:
_______________
__________________
(підпис)

(ініціали, прізвище)

17

18

х

х

х

х

Су Су Су Сум Сум Сум Сум Проц Сум
ма ма ма
а
а
а
а
ент
а2
ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________
_______________
(підпис)
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Реал Зага
ьна льна
річна варті
проц сть
ентна кред
ставк иту,
а, % грн.

(ініціали, прізвище)

Примітка:
обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що:
1) договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії,
передбаченого умовами договору про споживчий кредит, та що Банк і споживач
виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені в договорі;
2) платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться
протягом дії договору про споживчий кредит.
Додаткова інформація: сплата процентів за користування Кредитним лімітом не впливає на
оподаткування доходів Позичальника та не надає право на отримання державних субсидій.
Більш детальну інформацію стосовно умов обслуговування Кредитної лінії можливо
одержати:
- у будь-якому відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», перелік та місцезнаходження яких розміщені
на веб-сайті АТ «ТАСКОМБАНК» в мережі Інтернет за адресою: http://tascombank.ua/;
- звернувшись за телефоном до Інформаційного центру: 0800503580 - цілодобово.
___________________
1 Графік платежів, розрахунок загальної вартості Кредитної лінії та реальної річної
процентної ставки за користування лімітом Кредитної лінії розраховано виходячи з
наступного прикладу:
 дата використання Кредитного ліміту: (вказується дата початку Договору);
 сума використаного Позичальником Кредитного ліміту – (вказується сума згідно з
Договором);
 погашення заборгованості за кредитним лімітом здійснюється Позичальником в строк –
______ (вказується строк дії), в порядку, передбаченому Договором;
 Позичальник не користувався пільговим періодом*.
2 Вказані суми можуть змінюватись в сторону зменшення у разі повного повернення
Позичальником
суми
загальної
заборгованості за
Кредитним
лімітом,
на
яку
розповсюджується дія пільгового періоду, протягом дії пільгового періоду. Пільговий період
застосовується згідно Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
Вказані суми можуть змінюватись в сторону збільшення в залежності від платежів за
розрахунково-касове обслуговування відповідно до обраного Позичальником Пакету послуг.
Додатково можуть стягуватись інші комісії відповідно до діючих Тарифів Банку (за зняття
грошових коштів з поточного рахунку готівкою через касу АТ «ТАСКОМБАНК» або за
допомогою платіжних пристроїв; за здійснення безготівкового переказу з Поточного рахунку
тощо).
«БАНК»
«ПОЗИЧАЛЬНИК»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
«ТАСКОМБАНК»
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул.
паспорт серії ___ № ____ , виданий
Симона Петлюри, буд. 30.
_________року (вказуються реквізити
UA603000010000032005117701026 в
паспорту)
Національному банку України
який (яка) проживає за адресою: (вказується
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443
адреса Позичальника)
ІПН 098064408241
Відділення: (вказується повна назва
реєстраційний номер облікової картки
відділення)
платника податків ______(вказується номер
Адреса відділення: (вказується адреса
облікової картки платника податків
відділення)
Позичальника)
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується
посада) на підставі довіреності №__ від__
(вказується повні реквізити довіреності,
номер, від якого числа, ким посвідчена)
______________ /_____________________
__________ /_____________________
(підпис)
(ініціали, прізвище)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
М.П.
БАНК:
_______________
(підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК:
_______________

__________________
(ініціали, прізвище)

(підпис)
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_______________
(ініціали, прізвище)

