Додаток № 10
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФГІ”
проспект Карла Маркса, будинок 22, м.Дніпропетровськ, 49027, Україна
Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 286634 від „10” жовтня 2013 р.
Код за ЄДРПОУ 37373876, МДО 403584
Телефон, факс (+38 056) 373-83-93
Дата заповнення анкети "____"___________20__р.

Анкета рахунку в цінних паперах
(для фізичної особи)
1. Інформація про власника рахунку:
1.1 Прізвище, ім’я та по-батькові
1.2 Дата та місце народження
1.3 Громадянство
1.4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків
1.5 Місце проживання
1.6 Поштова адреса
1.7 Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує
фізичну особу, та назва органу, що видав документ
1.8 Телефон/факс
1.9 E-mail
2. Банківські реквізити:
2.1 Найменування установи банку
2.2 Код банку
2.3 № банківського рахунку
3. Керуючий рахунком
3.1 Повне найменування
3.2 Термін дії повноважень:
4. Розпорядник рахунку
4.1 Прізвище, ім’я та по-батькові
4.2 Дата та місце народження
4.3 Громадянство
4.4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків
4.5 Місце проживання
4.6 Поштова адреса
4.7 Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує
фізичну особу, та назва органу, що видав документ
4.8 Реквізити документу, який підтверджує повноваження
4.9 Термін дії повноважень:
4.10 Випуски, стосовно яких призначається даний
Будь які цінні папери
Код випуску:
розпорядник
Емітент:
4.11 Обсяг повноважень
Зарахування
Зміна реквізитів
Знерухомлення
Отримання грошових
розпорядника
списання
Блокування
Отримання виписок та
коштів
переказ
Розблокування
інформаційних довідок
Закриття рахунку
особисто
поштою
E-mail з ЕЦП
S.W.I.F.T
5. Спосіб надання/отримання документів:
6. Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за
цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента
7. Порядок та строк надання інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої
від Центрального депозитарію
8. Додаткова інформація:

Підпис власника/уповноваженої особи______________________________________________________
(підпис)
(Прізвище, ім’я, по батькові)
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
Депозитарний код рахунку в цінних паперах, дата його відкриття

№ _______

______________ 20__ р.

№ та дата запису у журналі адміністративних операцій

№ _______

______________ 20__ р.

Відповідальна особа

підпис

ПІБ

