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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Юридична адреса:
вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна

Адреса для зв'язкiв та листування:
вул. Набережна Перемоги, 50,
м. Днiпро, 49094, Україна
Телефони: 3700 (безкоштовно з мобiльного)
(056) 735 32 82
www.pb.ua
e-mail: help@pb.ua
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ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку
Видано клiєнту ПП ОПТІК-ЛАЙН (Корпоративний клiєнт),
ЄДРПОУ 34264516, про те, що йому
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299) вiдкрито рахунок:
№ UA453052990000026001021201426 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 19.01.2021p.
Адреса вiддiлення: 36014, м.Полтава, вул.Соборностi, 70-А
За мiсцем вимоги

в.о. Голови Правління Банку

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код довідки та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом

Самарiна Ганна
Юрiївна

