WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

ЗАПИТ ПРО БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ

Клієнт №

На підставі цієї форми дозволу ми маємо право переказувати кошти
на ваш банківський рахунок. Заповніть цю форму з допомогою
співробітника вашого банку і поверніть оригінал підписаної форми в наш офіс.

Друкувати
форму

Особисті дані
Повне ім'я:

Провінція/штат:

Точне і повне ім'я власника банківського рахунку

Країна:

Адреса:

Індекс:
Місто:
Бажана валюта
банківського переказу:

Телефон:
Канадський долар (комісія в розмірі 15 дол.)
Інша валюта (комісія в розмірі 15 дол.)*

* Бажана валюта, крім канадського долара:

Дані про банк
Назва банку:

код банку Swift (BIC):

Адреса банку:
Місто:
Країна призначення:

Провінція:

Індекс:
Телефон:

Факс:

Ідентифікатор банку (код/транзитний номер/номер відділення банку):
Рахунок № (або IBAN / CLABE):
Призначення платежу (якщо є):
Платіжні інструкції:
(якщо необхідні для банку-одержувача)

Не обов'язково: Якщо для вашого банку необхідне залучення банку-посередника, заповніть наступні поля.
Назва банку-посередника:

Код Swift (BIC):

Номер рахунку одержувача
в банку-посереднику:

Відмова від прав:
Я розумію, що персональні дані, зазначені в цій формі, використовуються тільки для переказу коштів на мій банківський рахунок. Я розумію, що мій банк
може стягувати винагороду за обмін валют і винагороду за зарахування переказаних коштів. Я розумію, що відмова мого банку прийняти суму в іншій
валюті, крім канадських доларів, може спричинити значні збитки.
Я даю ГОУ свою згоду на зарахування належних мені коштів на мій банківський рахунок за вказаними вище реквізитами на період до подальшого
письмового повідомлення. Я погоджуюся з тим, що ГОУ та/або його клієнт не несе додаткової відповідальності щодо будь-яких платежів, здійснених
відповідно до цього дозволу, і має право в будь-який момент часу припинити виплату шляхом прямого зарахування на рахунок.

Ім'я та прізвище друкованими літерами

Підпис

Дата

June 2018

Інструкції для міжнародного банку
Заповнення запиту про банківський переказ ГОУ за для клієнта
Назва поля

Опис етапу

Повне ім'я

Повністю вкажіть ім'я та прізвище одержувача коштів.

Адреса

Повністю вкажіть адресу одержувача.

Дані про банк

Вкажіть Назва банку

код банку Swift (BIC)

Код SWIFT - це 8 або 11 символів, що включають:
4 символи - код банку (тільки літери)
2 символи - код країни (тільки літери)
2 символи - код місця розташування (букви і цифри) (якщо другим символом виступає «1»,
весь код позначає пасивного учасника системи SWIFT)
3 символи - код відділення, не обов'язковий («ХХХ» - головне відділення) (букви і цифри)

Адреса банку

Вкажіть повну адресу банку одержувача.

Країна призначення

Вкажіть країну, в яку будуть переказані кошти.

Ідентифікатор банку

Рахунок № (або IBAN / CLABE)

Призначення платежу (якщо є)
Платіжні інструкції

У США - 9-значний код відділення банку (Routing #) або код ABA; в Канаді - 8-значний
транзитний номер (Transit #), напр. XXXXX-001 - транзитний номер Банку Монреаля; у
Великобританії та Ірландії - 6-значний банківський номер (Sort Code); в Німеччині - 8значний номер BLZ; в Австралії - 8-значний код BSB.
Вкажіть номер банківського рахунку одержувача. Для банківського переказу в одну з країн
ЄС вкажіть номер IBAN. Для переказів у Мексику потрібно код CLABE.
Вкажіть дані або опис для довідки, які вигодонабувач (одержувач) повинен отримати від
свого банку в повідомленні про переказ коштів. У цьому полі необхідно викласти
призначення платежу, напр., «Кошти зі спадкової маси "ім'я" "прізвище"».
Якщо для здійснення переказу потрібен банк-посередник, докладно та чітко викладіть
відповідні інструкції.

Назва банку-посередника

Якщо для виконання переказу необхідний банк-посередник, вкажіть його назву. Примітка:
Банк-посередник - це банк-агент, що сприяє переказу коштів на банківський рахунок
одержувача. Ця інформація вводиться тільки в випадках, коли одержувач прямо вказав на
те, що його банк вимагає залучення банку-посередника. В іншому випадку не заповнювати.

Номер рахунку одержувача в
банку-посереднику

Якщо для переказу необхідний банк-посередник, вкажіть номер рахунку, відкритий
банком одержувача в банку-посереднику.
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