
 

 

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ 

до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ», 

що укладається юридичними та фізичними особами шляхом приєднання 

 

м. Дніпро                                                                                                                        «____»________20___ р. 

 

Підписанням даної Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

в Товаристві з обмеженою відповідальністю «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі – ТОВ «МТ») 

(ліцензія серії АЕ № 263270, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

03.09.2013 р (далі за текстом «Заява про приєднання», _____________________________
1
, код за ЄДРПОУ 

_________________ (далі – Депонент, КІФ або ІСІ), в особі __________, яка/який діє на підставі Статуту
3
,   

 

1. Підтверджує свою ознайомленість з Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах в ТОВ 

«МТ»), що укладається юридичними та фізичними особами шляхом приєднання, який розміщений на 

веб-сайті в мережі Інтернет за посиланням http://mt.academy.in.ua (далі – «Договір»), і засвідчує повне 

та безумовне розуміння змісту Договору; 

2. Підтверджує факт ознайомлення із матеріалами і інформацією, розміщеними на веб-сайті ТОВ «МТ» 

в мережі Інтернет за посиланням  http://mt.academy.in.ua, на які є посилання в Договорі; 

3. Виражає волевиявлення укласти Договір відповідно до запропонованих умов і засвідчує, що 

укладення цього Договору є вільним його волевиявленням, спрямованим саме на встановлення 

правовідносин, у ньому зазначених та реальне настання наслідків, що обумовлені ним; 

4. Підтверджує, що усвідомлює, що Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного 

кодексу України, тому:  

4.1. Форма та зміст його затверджений ТОВ «МТ», розміщений на веб-сайті в мережі Інтернет за 

посиланням  http://mt.academy.in. 

4.2. Договір не передбачає можливості внесення змін з боку Депонента. 

4.3. Договір укладається способом приєднання до нього Депонента, шляхом підписання та надання 

ТОВ «МТ» цієї Заяви про приєднання. 

5. Підтверджує достовірність відомостей, які наведені у цій Заяві про приєднання. 

 

Реквізити Депонента: _______________________________________________________________________
4
  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: ____________________________ ___________
5
  

Ідентифікаційний код: ______________________________________________________________________ 
6
 

Код за ЄДРІСІ:_____________________________________________________________________________ 
7 

Місцезнаходження: _________________________________________________________________________ 

Номер державної реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження:_________________________  
8 

Відомості про компанію з управління активами: повне найменування: ______________________________ 

ідентифікаційний код: _________________________________________________________________________ 

ліцензія: __________________________________________________________________________________ 
9 

місцезнаходження: _________________________________________________________________________
10

 

Відомості про пайовий інвестиційний фонд: ____________________________________________________ 

повне найменування: ________________________________________________________________________  

код за ЄДРІСІ:_____________________________________________________________________________
11 

Місцезнаходження: _____________________________________________________________________  
12 

Місце проживання/тимчасового перебування:__________________________________________________ 
13 

Банківські реквізити: поточний рахунок: ____________________________________________________, 
14  

код банку:  __________.  

Контактні особи фонду: ____________________________________________________________________ 
15

 

Телефон : _______________Факс (____) __________. Електронна 

адреса:______________________________  

Від Депонента: ____________________________________________________________________________
16 

_______________________________________________________________________________________
17 

На підставі _______________________________________________________________________________ 
18 

 

Місце печатки (за наявності) 
 

 

 

 

 

 

Номер заяви   

Дата реєстрації заяви  



 

 

 

 
1 Для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів у разі наявності), паспортні дані;  

Для юридичної особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для 

юридичної особи-нерезидента);  

Для КІФ – повне найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду та повне найменування, код за ЄДРПОУ, 

серія, номер та дата видачі ліцензії компанії з управління активами цього фонду;  

Для ПІФ - повне найменування, код за ЄДРПОУ, серія, номер та дата видачі ліцензії компанії з управління активами фонду, 

повне найменування ПІФ, реєстраційний код за ЄДРІСІ;  

Для нотаріуса зазначається: слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне), прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, 

назва нотаріального округу, дані свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

 
2 Для осіб, які діють від імені Депонента - зазначається: посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи. 

 
3Назва та реквізити документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує цю Заяву від імені Депонента  

Для юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення: _____________________________________, Зазначається 

повне найменування юридичної особи (резидента), яка перебуває на стадії створення від імені, в інтересах та за рахунок якого 

діє _________________________(далі - Засновник):  

Для фізичної особи - резидента зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані.  

Для фізичної особи - нерезидента зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), паспортні дані.  

Для юридичної особи - резидента зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код.  

Для юридичної особи - нерезидента зазначається: повне найменування, номер реєстрації юридичної особи в країні її 

місцезнаходження.  

в особі_________________________________________________________________________, П.І.Б. уповноваженої особи 

Засновника (далі - Депонент), який/яка (обрати необхідне) діє на підставі __________________________, назва та реквізити 

документу(ів), що підтверджує(ють) повноваження уповноваженої особи Засновника, яка підписує цю Заяву від імені Депонента 

 
4 Для фізичної особи (резидента) зазначається: прізвище, ім’я, по батькові. Для фізичної особи (нерезидента) зазначається: 

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності). Для юридичної особи (резидента/нерезидента), юридичної особи(резидента), яка 

знаходиться на стадії створення зазначається: повне найменування. Для КІФ зазначається: повне найменування. Для ПІФ 

зазначається: повне найменування компанії з управління активами та повне найменування ПІФ. Для нотаріуса зазначається: 

слова «державний/приватний нотаріус» (обрати необхідне) та прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса.  

 
5 Зазначається для фізичної особи (у разі наявності).  

 
6 Зазначається для юридичної особи (резидента), КІФ, компанії з управління активами (якщо ПІФ).  

 
7 Зазначається для КІФ.  

 
8 Зазначається для юридичної особи (нерезидента).  

 
9 Вказується назва, серія, номер, дата видачі ліцензія, назва органу, який видав ліцензію. 

 
10 Зазначається для компанії з управління активами КІФ.  

 
11 Зазначається для ПІФ.  

 
12 Зазначається для юридичної особи (резидента/ нерезидента), КІФ, ПІФ, нотаріуса, юридичної особи (резидента), яка 

знаходиться на стадії створення. 

 
13 Зазначається для фізичної особи (резидента, нерезидента).  

 
14 Вказується найменування банку.  

 
15 Зазначається для КІФ. Вказується прізвище, ім’я, по батькові контактної особи.  
 
16 Якщо Договір укладається з Депонентом – юридичною особою, вказується посада особи, яка підписує Заяву. Якщо від імені 

Депонента – фізичної особи Заяву підписує уповноважена особа пишуться слова «Уповноважена особа». 

 
17 Підпис. Вказуються ініціали, прізвище особи, яка підписує Заяву.  

 
18 Вказується інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву.  

 


