Додаток 6
до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунків
(підпункт 13 пункту 18 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність в оператора поштового зв'язку структурних підрозділів
"___" ____________ 20__ р.

Національний банк України

Оператор поштового зв'язку __________________________________________________________________________________________________
(повне найменування)

в особі керівника ___________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

надає інформацію про наявні в нього структурні підрозділи:

№
з/п

найменування
структурного
підрозділу
(у разі
наявності
найменування)

місцезнаходження
приміщення
область

адреса
(район,
населений
пункт,
вулиця,
будинок,
номер
приміщення)

дата та номер
документа, що
підтверджує
право
власності або
право
користування
приміщенням
(договору
оренди/
суборенди
нежитлового
приміщення,
укладений

найменування та
ідентифікаційний код /
номер контрагента

Назва реквізиту
строк дії
документа, що
підтверджує
право
власності або
право користування
приміщенням (за
кожним
документом
окремо)

дати
прийманняпередавання
приміщень в
оренду/суборенду (за
кожним
приміщенням
окремо)

площа
приміщення
(за кожним
приміщенням
окремо)

види послуг, що
надаються у
структурному
підрозділі
поштові
поштовідправвий
лення
переказ

види послуг,
що
плануються
надаватись
після
отримання
ліцензії або
надаються у
структурному
підрозділі
переказ
коштів

1
1
2

2

3

4

строком, не
менше ніж на
один рік,
інших
документів)
5

6

7

8

9

10

11

12

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

несу персональну відповідальність за достовірність наведеної вище інформації та стверджую, що вона є правдивою та повною станом на дату її
подання.
У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому повідомленні, зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк
України.
Мені відомо, що надання недостовірної інформації та/або приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим повідомленням тягне за
собою застосування Національним банком України до оператора поштового зв'язку заходів впливу, передбачених законодавством України.
З
усіх
питань,
що
стосуються
наведеної
________________________________________________________________

вище

інформації,

прошу

звертатися

до

(ініціали, прізвище, адреса, номер телефону, адреса електронної пошти контактної особи)

__________________

______________________

______________________________

(дата)

(підпис керівника)

(ініціали, прізвище)

________________________________________________
(номер телефону, адреса електронної пошти керівника)

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 25 від 29.01.2019; в редакції Постанови
Національного банку № 168 від 24.12.2020}

