Додаток № 5
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
___ ___________ 20___ р.

Заява
на відкриття рахунку в цінних паперах
(для фізичної особи)
Прізвище, ім’я, по-батькові:
Назва, серія, номер, дата видачі документа,
що посвідчує фізичну особу, та назва
органу, що видав документ
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків
Місце проживання/реєстрації:
Факт реєстрації в органах державної податкової служби як самозайнята особа 1 підтверджую:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- ТАК,

-НІ

Прошу відкрити рахунок у цінних паперах для зберігання, обліку і проведення операцій з цінними
паперами.
З умовами депозитарного обслуговування депонентів ознайомлений(на) і зобов’язуюсь їх повністю
виконувати. Довіряю здійснювати операції по своєму рахунку в цінних паперах згідно цих умов.
Гарантую, що всі цінні папери, які будуть депонуватися на вказаному рахунку, належать мені на
праві власності відповідно до діючого законодавства.
З інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ознайомлений(на).
До заяви додаю необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах документи, передбачені
внутрішніми документами депозитарної установи ТОВ « ФГІ»
Зобов’язуюсь на протязі 5 днів сповіщати про всі зміни в документах, які надаються для відкриття
рахунку в цінних паперах

Власник/Розпорядник рахунку

_________________

_________________________
П.І.Б.

Відмітки депозитарної установи:

Підстава для відкриття рахунку в цінних паперах:
ДОГОВІР № _____________________________ від ___ __________ 20_ р.
Дата відкриття та номер рахунку в цінних паперах:_______________ 20_ р., № _______________

№ запису у журналі адміністративних операцій

№ __________________

___ ______________ 20__ р.

Відповідальна особа
підпис

1

ПІБ

самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну
діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. (зг.
ст.14 «Податкового кодексу України». Відповідно до п. 14.1.226 ст.14)

