SULETUD KONTO JÄÄGI ÜLEKANDMISE AVALDUS
Juriidiline isik

Kuupäev:

Danske Bank A/S Eesti filiaal
11488826
KLIENT
Ärinimi
Registreerimisnumber
Juriidiline aadress
Telefoninumber
E-post
Maksuresidentsuse riik
Maksukohustuslasena registreerimise
number (TIN)
(lahter täita vaid juhul kui maksuresidentsuse
riik ei ole Eesti)
Palun täpsustage kas tegelik kasusaaja, juht
või juhatuse liige (edaspidi asjaomased isikud)
on riikliku taustaga isik (PEP):

☐ Mitte ükski asjaomastest isikutest ei ole riikliku taustaga isik
☐ Järgmised asjaomased isikud on riikliku taustaga isikud (palun lisage ta/nende ees- ja
perekonnanimi, positsioon/amet, seos PEP-iga ning roll juriidilise isiku juures):

Käesolevaga annab klient korralduse Danske Bank A/S Eesti filiaalis olev summa (suletud konto(de) vabad rahalised vahendid) konverteerida
eurodeks ning üle kanda Kliendi kontole järgmiselt:
Kliendi arvelduskonto number Euroopa
Majanduspiirkonna riigis
Selgitus:

Suletud konto jäägi ülekandmine

Välismakse korral saaja panga nimi, aadress
ja BIC kood
(esitada vaid juhul kui arvelduskonto ei ole
IBAN formaadis)
Välismakse korral teenustasu tüüp

jagatud kulud
☐ Ettevõtte osanike rahalised vahendid
☐ Laenatud vahendid

Kontol hoitavate rahaliste vahendite päritolu

☐ Toodete või teenuste müügist saadud tulu
☐ Valitsusepoolne sihtfinantseerimine
☐ Muu (palun täpsustage)

Käesoleva avalduse allkirjastamisega palub klient 1 (ühe) kuu jooksul arvelduskonto sulgemisest arvates kliendile laekuva makse konverteerida
eurodeks ning:
☐ Kanda edasi vasavalt üleval toodud rekvisiitidele
☐ Tagastada maksjale
Pank täidab eespool nimetatud tingimustel ülekande korralduse korrektselt täidetud avalduse ja Kliendi vabade vahendite olemasolu korral
tavamaksena 15 (viieteistkümne) pangapäeva jooksul arvates käesoleva avalduse saamisest ja 1 kuu jooksul peale konto sulgemist, arvestades
maksega seotud teenustasu maha ülekantavast summast. Välisvaluuta jäägid konverteerib pank väljamaksmiseks eurodeks panga ostukursiga.
Jääke väärtusega alla 1 (ühe) eurosendi ei käsitleta, need ei kuulu konverteerimisele, ülekandmisele ega väljamaksmisele.
Ülekande teostamiseks kolmandale isikule tuleb pöörduda Panga poole.

Käesoleva avalduse allkirjastamisega kinnitab klient esitatud andmete õigsust.
Kliendi esindaja allkiri
Panga esindaja allkiri
Ees- ja perekonnanimi:
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