Процедура отримання клієнтами коштів, які були перераховані АТ «БМ БАНК» у депозит
Падалка Романа Олеговича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального
округу
Для отримання грошових коштів клієнту АТ «БМ БАНК» необхідно особисто (або через
представника) звернутися із заявою до Падалка Романа Олеговича, приватного нотаріуса
Київського міського нотаріального округу, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,
17/52, оф.728 (БЦ «Леонардо»), робочий час з 9:00 до 18:00.
Заява подається нотаріусу нарочно, особа заявника підлягає ідентифікації нотаріусом відповідно
до законодавства.
При поданні заяви заявнику потрібно при собі мати:
1) фізичній особі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, РНОКПП, документи, що
підтверджують повноваження представника (якщо заяву подає представник), документи, що
підтверджують наявність зобов’язання та право на отримання грошової суми;
2) юридичній особі - документ, що посвідчує особу та підтверджує повноваження представника,
статутні та реєстраційні документи, що підтверджують наявність зобов’язання та право на
отримання грошової суми.
Нотаріус має право витребувати інші документи відповідно до законодавства/
Для виплати належних фізичній особі грошових коштів в національній валюті (гривні) та для
виплати належних юридичній особі грошових коштів в будь-які валюті заявник має надати
нотаріусу банківські реквізити рахунку відповідної особи у відповідній валюті, на який в
безготівковому порядку буде перераховано суму, належну цій особі до виплати.
Виплата належних фізичній особі грошових коштів в іноземній валюті буде здійснюватися в
готівковій формі на умовах банку, в якому відкрито депозит нотаріуса (про найменування та
місцезнаходження банку буде повідомлено нотаріусом клієнту при поданні заяви)..
Термін виплати належних фізичній/юридичній особі коштів - протягом 30 календарних днів з дня
подання нотаріусу заяви на виплату коштів та інших необхідних документів.
Звертаємо Вашу увагу, що згідно чинного законодавства України, невитребувані з депозиту
грошові суми, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті
приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання
підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним
законодавством України.

