Анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи
1. Інформація про власника рахунку у цінних паперах
Організаційно-правова форма
Повне найменування
Скорочене найменування
(згідно Статуту)
Код за ЄДРПОУ
МФО (для банків)
Статус клієнта
Статутний капітал (розмір, валюта)
Країна реєстрації
Код
Інформація про пайовий інвестиційний фонд (заповнюється для відкриття рахунку ПІФ)
Повне найменування
Скорочене найменування
ЄДРІСІ
2. Місцезнаходження
Країна
Область
Місто
Район
Вулиця
Будинок
Індекс
3. Поштова адреса (повна адреса з зазначенням країни, населеного пункту,поштового індексу тощо)
Країна
Область
Місто
Район
Вулиця
Будинок
Офіс
Індекс
а/с
Одержувач
4. Зв’язок
Телефон
Факс
E-mail
Контактна особа
5. Дані державної реєстрації
Назва документу

Серія

Номер запису

Дата
проведення
реєстрації

державної

Орган, що видав
6. Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)
у юридичної особи наявна печатка
у юридичної особи відсутня печатка
7. Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України (обрати потрібне)
так
ні
8. Основний поточний грошовий рахунок в гривнях
Найменування установи банку
МФО
Рахунок
9. Грошовий рахунок номінований в валюті
Найменування установи банку
МФО
Рахунок
10. Розпорядник рахунку
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (у разі його наявності)
Прізвище, ім'я, по батькові
Адреса реєстрації місця проживання
Дата народження
Документ
Ким виданий
Дата видачі
Посада

Серія

Номер

Документ, що підтверджує повноваження розпорядника
(номер, дата документу)
Термін дії повноважень розпорядника рахунку – до
Розпорядник рахунку надає згоду ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
на обробку його персональних даних відповідно до вимог
Закону України «Про захист персональних даних».

року
________________
(підпис Розпорядника)

11. Розпорядник рахунку
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (у разі його наявності)
Прізвище, ім'я, по батькові
Адреса реєстрації місця проживання
Дата народження
Документ
Серія
Ким виданий
Дата видачі
Посада
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника
(номер, дата документу)
Термін дії повноважень розпорядника рахунку – до
Розпорядник рахунку надає згоду ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
на обробку його персональних даних відповідно до вимог
Закону України «Про захист персональних даних».

Номер

року
________________
(підпис Розпорядника)

12. Інформація про керуючого рахунком (заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)
Повне найменування (для юридичної
особи)/прізвище ім’я по батькові (для
фізичної особи)
Код за ЄДРПОУ (для резидента)/
номер реєстрації юридичної особи в
країні її місцезнаходження (для
нерезидента)/ назва документу, серія,
номер, орган що видав документ, дата
видачі, реєстраційний номер облікової
картки
платника
податків
(для
фізичної особи)
Місцезнаходження (для юридичної
особи)/адреса
реєстрації
місця
проживання (для фізичної особи)
Ліцензія на провадження професійної
Вид ліцензії
діяльності на фондовому ринку (за
Серія, номер
наявності)
Дата видачі
Строк дії
З
По
Контактна особа (П.І.Б.)
Засоби зв`язку
Телефон
факс
E-mail
13. Додатково
Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – саме діяльності з управління активами
інституційних інвесторів (для Депонента - КУА)
Ліцензія на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – (для Депонента - торговця цінними
паперами)
Перерахування виплат доходу за цінними паперами
здійснюється (обрати потрібне), у строки обумовлені в
договорі на обслуговування рахунка в цінних паперах
Інформацію про здійснення Депозитарною установою –
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»
обслуговування рахунку у
цінних паперах просимо надавати (обрати потрібне)

Серія, номер
Дата видачі
Строк дії
З
По
Серія, номер
Дата видачі
Строк дії
З
По
Основний поточний грошовий рахунок в гривнях
Поштовим переказом
Інше (вказати)
поштою, простим або рекомендованим листом
(вказати адресу для відправки)
кур’єром (замовник замовляє та оплачує послуги

кур’єрської служби)
особисто представником Депонента
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в анкеті рахунку в цінних паперах, бере на
себе особа, яка підписала анкету
Дата підписання анкети « __ » _________ 20__р.

Розпорядник рахунку

_____________________

м.п. (за наявності)

/ ___________________________ /

Підпис

П.І.Б

Для заповнення працівниками Депозитарної установи
Депозитарний відділ

Дата
прийому
анкети

Договір
Депозитарний код рахунку у
цінних паперах
Дата відкриття рахунку/
Внесення змін до анкети рахунку
П.І.Б. фахівця

П.І.Б. фахівця
№

Підпис
від "_____" _____________20 __ р.

Підпис

