
                                            Заява на переказ готівки №_________ 
Дата здійснення операції ____________________________Дата валютування__________________________________ 

Назва валюти  № рахунку Сума Еквівалент у грн. 

UAN Дебет    

 Кредит 31257289113853   

Загальна сума (цифрами) 33,84  

Платник _________________________________________________________________________________________________ 

Код платника**____________________________ Банк платника*__________________________________________________ 

Отримувач  ___ КПІ ім. Ігоря Сікорського______________________________________________________________ 

Код отримувача __02070921_________________________________________________________________________________ 

Банк отримувача __ГУДКСУ  м. Києва_______________________________________________________________________ 

Код банку отримувача __820172 _____________________________________________________________________________ 

Загальна сума ___Тридцять три грн. 84 коп., в т.ч.ПДВ – 5 грн. 64 коп.___________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Призначення платежу __Плата за диплом та  додаток до диплому,   ,  ПІБ студента       група №           ,   ФЛ __ Б.н. 555                                           

Пред’явлений документ* паспорт:  серія           №                       , видано (коли, ким) :_________________________________ 

                                                                               _________________________________________________________________ 

Підпис платника ________________________                                                                          Підписи банку ____________ 
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