ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна
тел: +38 056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону), 3700 (безкоштовно з мобільних)
www.privatbank.ua
e-mail: help@privatbank.ua

від 03.07.2017 21:19

№ 158S-2G3M-HQSF-UQAA

Сторінка 1 з 1

Для поповнення у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»:
Вам необхідно зазначити операціоністові номер свого рахунку для поповнення: 4149497801525959

Поповнення в інших українських банках
Важливо! Рекомендації з надання правильних реквізитів для зарахування SWIFT-переказів.
Якщо Вам необхідно вчасно отримати SWIFT-переказ в іноземній валюті, просимо звернути увагу на такі вимоги:
1. Переказ може здійснюватися за операціями неторгового характеру та не поширюється на перекази, пов’язані з інвестиційною та підприємницькою
діяльністю. У зв’язку з чим для Вашої зручності просимо не зазначати в призначенні платежу посилання на інвойси/контракти.
2. Для оперативного зарахування переказу наполегливо рекомендуємо узгодити з відправником валюту переказу – вона повинна збігатися із
валютою Вашої картки. У разі якщо у Вас немає картки в тій валюті, у якій бажаєте отримати переказ, бажано, щоб його було надіслано в доларах
США (USD) або євро (EUR).
Зверніть увагу!
Для зарахування переказу, за яким було неправильно зазначено реквізити, може проводитися рекламаційне листування між банками, комісія за яке буде
стягуватися з суми переказу.
У зв’язку з чим просимо звернути особливу увагу на правильність надання реквізитів для отримання SWIFT-платежів. Упевніться, що Ви правильно
повідомили одержувачеві персональні дані!
ПриватБанк рекомендує Вам додержуватися таких форм надання реквізитів для отримання переказів в іноземній валюті на Ваш рахунок:

Платіжні реквізити для одержання SWIFT у євро (EUR)
ZAHORULIA ELENA, 53300, Ukraine, Dnipropetrovska area, c.
Pokrov, st. Petrovskoho, build. 50, fl 41.
UA403052990004149497801525959
4149497801525959

BENEFICIARY:
IBAN:
ACCOUNT:
BANK OF BENEFICIARY
Банк одержувача

PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001,
UKRAINE
SWIFT CODE: PBANUA2X

INTERMEDIARY BANK
Банк-кореспондент

Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany
SWIFT CODE: COBADEFF

CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті

acc № 400 8867004 01

The certificate is issued to be provided upon request

Керівник проекту по роботі з документами
клієнтів

Ющенко Т. В.

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check

3. Введіть номер довідки та натисніть "Знайти"

2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"

4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом

