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Акціонерне товариство ALIOR Bank ("Банк") 

Відділення в  _____________________      дата 

_________________________________ 

 

Назва Клієнта 

   

Адреса Клієнта   

Номер Клієнта  

 

В особі: 

Дані замовника 

Ім'я Прізвище Номер Клієнта 
Відповідно до положень Рамкового договору про надання банківських послуг та ведення рахунків і вкладів для 
підприємців та інших осіб, Правил використання дебетових карток для Бізнес-клієнтів Alior Bank S.A. 

цим розпорядженням/декларацією подаю/ємо заявку на видачу дебетової картки для Користувачів, зазначених  

у додатку до цієї заявки. 

Я/ми зобов’язуємося: 

- сплачувати суми операцій, здійснених з використанням картки/карток разом із сумами комісій, належних Банку, 

- зберігати картки та ПІН-код з належною ретельністю, 

- не зберігати картки/карток разом з ПІН-кодом, 

- негайно повідомити Банк про втрату або знищення картки/карток, 

- не розголошувати даних картки/карток та ПІН-код стороннім особам, 

Уповноважую/ємо Alior Bank S.A. для розрахунків за операціями, вчиненими з використанням випущених карток, а 

також зборів  

та комісій, що належать за обслуговування та використання картки/карток зі списанням коштів з мого банківського 

рахунку, зазначеного у додатку до заяви. 

Заявляю/ємо, що отримав/отримали та приймаю/приймаємо Таблицю зборів і комісій для Бізнес-клієнтів зі ставками 

комісій за Дебетовою карткою. 

 

Якщо заявка стосується дебетової/мультивалютної картки з послугою генерування віртуальних номерів карток, 

заявляю/ємо, що отримав/отримали та приймаю/приймаємо Таблицю комісій для Бізнес-клієнтів зі ставками комісій 

для дебетової/мультивалютної картки з послугою генерування віртуальних номерів карток. 

 

Якщо заявка стосується дебетової комерційної мультивалютної картки Mastercard, заявляю/заявляємо, що 

отримав/отримали та приймаю/приймаємо Таблицю зборів та комісій для Бізнес-клієнтів зі ставками зборів та комісій 

за використання картки, транзакції та інші послуги, пов'язані з дебетовою комерційною мультивалютною карткою 

Mastercard. 

 

У випадку, якщо заявка стосується картки Mastercard Plus, заявляю/ємо, що ознайомився/лися з Правилами та 

умовами акції «Мультиваучери для власників фірмової дебетової картки Mastercard Plus» та приймаю/приймаємо її 

умови. 

 

Підписи та штамп — за наявності — осіб, уповноважених  

робити заяви про майнові права та обов'язки. 

 

 

Заява на отримання дебетової картки для Бізнес-клієнта 
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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 

 


