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Alior Bank Spółka Akcyjna із зареєстрованим офісом у Варшаві на вул. Лопушаньска 38Д, внесений до Реєстру 

підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд столиці Варшава, XIV Комерційний відділ, під 

номером KRS: 0000305178, номером ІПН (NIP): 1070010731, Код Реєстру народного господарства капіталом у розмірі 

1 305 539 910 PLN, в особі: 

 

 .......................................................................... – доверенное лицо 

                 (прізвище та ім'я, посада) 

 

цим підтверджує відкриття рахунку, що ведеться на умовах, встановлених у Рамковому договорі про надання 

банківських послуг та обслуговування рахунків та вкладів для підприємців та інших суб'єктів, а також у Правилах 

ведення розрахункових рахунків та вкладів для підприємців та інших суб'єктів Alior Bank S.A. із зареєстрованим 

офісом у Варшаві для: 

 

Назва Клієнта 

      

Адреса Клієнта 

       

Номер Клієнта 

      

 

Рахунок відкривається на невизначений термін від      . 

 

Рахунок буде вестися відповідно до принципів, зазначених у ст. 154 ч. 1 Закону від 22 березня 2018 р. 
про судових виконавців. 

 

Параметри розрахункового рахунку на дату відкриття 

Номер рахунку      

      

Валюта рахунку 

      

Тип рахунку 

      

Підтип рахунку 

Nie 

Автоматичний депозит овернайт 

      

Порогова сума автоматичного депозиту 

овернайт 

      

Мінімальна сума 

депозиту 

      

Відсотки за депозитами овернайт 

- wybierz - – - wybierz - 

Спосіб відправлення витягів 

dzienny 

Цикл надсилання 

витягів 

Процентна ставка рахунку       

Параметри Рахунку ПДВ, пов'язаного з розрахунковим рахунком, що відкривається 

Номер рахунку ПДВ       

PLN 

Валюта рахунку 

Рахунок ПДВ 

Тип рахунку 

      

Процентна ставка 

рахунку ПДВ  

Перелік пакетів, які застосовуються до Рахунку, вказано в окремому документі «Підтвердження дії 

пакетів до Рахунку 4х4». 

Для рахунку План Бізнес перелік Планів Плюс, які застосовуються до рахунку, зазначено в окремому 

документі "Підтвердження дійсності Планів для рахунку План Бізнес" – для фіксованого каналу або 

"Підтвердження виконання заявки – Віписка Банку" – для каналу BusinessPro. 

 

Підтвердження відкриття рахунку — Виписка Банку 
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Я підтверджую, що вищезазначений/-і підписи/-и 

був/-ли поставлений/-і в моїй присутності 

Замовником / особами, належним чином 

уповноваженими діяти  

від імені та на користь Замовника 

 

Дата, підпис та особиста печатка працівника 

Банку 

 

 
(місце, дата) 

 

(підписи та штамп — за наявності — 

осіб, уповноважених робити заяви про 

майнові права та обов'язки) 

 


