
           
(додаток 4) 

 
Ліквідатору ПАТ «ІНПРОМБАНК» 
 
П.І.Б. ____________________ 
_________________________ 
             
Місцепроживання_____________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Паспортні дані________________ 
 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 
______________________________ 

 
 

ВИМОГА 
 
 

Прошу визнати мої кредиторські вимоги до Банку у сумі:________________ 
 
___________грн____коп__________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
    (сума цифрами та прописом) 
 
відповідно до Договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку 
№______________________________________________в___________________валюті__
______________від «____»_______________________, які знаходиться на  рахунку № 
2625 _________________ 
в_______________________валюті______________________________________. 
 
Належні мені кошти прошу перерахувати за наступними 
реквізитами__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

  
 
 

“____”______________ 2012 року                 _______________                
                                                                              підпис                                      

 
 
 

                                                                                                         
      



          (додаток 5) 
           

 
Ліквідатору ПАТ «ІНПРОМБАНК» 
  або 
представнику ліквідатора у 
відповідному регіоні 
___________________________ 

найменування 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

реквізити юридичної особи 

___________________________                                                        
      

  ________________________________ 
                                                                                                                   код за ЄДРПОУ 

 
ВИМОГА 

 
 
Прошу визнати  кредиторські вимоги до Банку у сумі: 
 
_________________грн____коп_________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
    (сума цифрами та прописом) 
 
відповідно до договору _________________________________________________  
 
в національній валюті від________________________року, які  знаходиться на  
 
рахунку № ______________________________ в національній валюті. 
 
Належні кошти просимо перерахувати за наступними 
реквізитами__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
  
  
 
 

“____”______________ 2012 року                          ________________________________                
                                                                                      підпис/прізвище І.Б. та печатка підприємства                                

 
                                                                                                              

 
 
 
        



 
          (додаток 6) 

 
 
Ліквідатору ПАТ «ІНПРОМБАНК» 
  або 
представнику ліквідатора у відповідному 
регіоні 
   
П.І.Б.__________________________             
_______________________________ 
Місце реєстрації_________________ 
_______________________________ 
______________________________ 
 
Паспортні дані__________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Ідентифікаційний 
номер_________________________ 
 
______________________________ 
 

ВИМОГА 
 
Прошу визнати мої кредиторські вимоги до Банку у сумі: 
____________________________________________________________________ 

(цифрами та прописом) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
відповідно до договору (банківського вкладу, банківського рахунку) №_______ 
 
____________________________________________________________________ 
 
від____________________________року,  які знаходяться на (поточному,  
 
депозитному) рахунку №______________________________________________.   

  
Належні кошти прошу виплатити мені готівкою або перерахувати за  

 
реквізитами: _________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
“____”______________ 2012 року                        ___________________________ 
           підпис  



    
(додаток 7)                                              
 
 
Ліквідатору ПАТ «ІНПРОМБАНК» 
  або 
представнику ліквідатора у відповідному 
регіоні 
 
____________________________________ 

П.І.Б /найменування кредитора 
__________________________________________________ 
паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи, 
місце проживання/ код за ЄДРПОУ та місцезнаходження 
кредитора  
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

банківські реквізити (за їх наявності) 

 
 
 

ВИМОГА 
 
Прошу визнати мої кредиторські вимоги до Банку у сумі: 

 
______________________грн._____________________коп.____________________                                                      
сума цифрами та прописом 

________________________________________________________________________ 
 
відповідно до договору (банківського вкладу, банківського рахунку) №___________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
від ____________________________, які знаходяться на (поточному,  
                 дата 

депозитному) рахунках №__________________________________________________.   
  

Належні кошти прошу перерахувати за реквізитами  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

“____”______________ 2012 року                        __________________________________ 
           підпис/прізвище І.Б. та печатка підприємства   


