ЗАЯВНИК:
(вказується ім’я та прізвище
українською мовою, як вказано
в паспорті)

ВІДПОВІДНО ДО ПРОДУКТУ БАНКУ "ОВЕРДРАФТ ДО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ"

ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІСЬКОЇ ПОСЛУГИ «ОВЕРДРАФТ ДО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ»
є невід'ємною частиною Договору та Правил банківського обслуговування фізичних осіб
№

ВІД

.

.

р.

Заявник звертається до Банку з проханням відкрити на підставі Договору овердрафту ліміт овердрафту на
наступних умовах:
ВИД
РАХУНКУ
СТРОК

Поточний
12

ВАЛЮТА РАХУНКУ

Гривня

СУМА КРЕДИТНОГО
ЛІМІТУ, ЩО
ЗАПРОШУЄТЬСЯ

Місяців

Автолонгація при виконанні умов
Договору

___________________________ грн.

Процентна ставка по
заборгованості за овердрафтом

Номер поточного
рахунку Клієнта
(заповнюється Банком)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
І. ОСОБИСТІ ДАНІ
1. Дата народження
2. Реєстраційний номер облікової картки
платника податків
3. Особистий e-mail та контактний телефон
для зв’язку, за яким бажаєте отримувати
інформацію від Банку
ІІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
1. ОСНОВНЕ МІСЦЕ РОБОТИ
(офіційна назва організації)
2. Юридична адреса
організації,
код ЄДРПОУ
3. Посада

Керівник
середньої
ланки

Співробітник

Керівник
вищої
ланки

ФОП

4. Номер робочого телефону
Дві
вищі

5. Освіта
6. Стаж роботи на
поточному місті роботи
(років, місяців)

>5 років

Середня
спеціаль
на

Неповна
вища

Вища
від 2 до
5 років

від 1 до
2 років

Серед
ня

Неповна
середня

від 6 до 12
місяців

<6 місяців

Розлуч
ений/н
а

В шлюбі не
перебувала/
ав

ІІІ. СІМЕЙНИЙ СТАН
1. Сімейний стан (одружена/ий,
незаміжня/неодружений,
розведена/ий, інше)
2. Кількість осіб на утриманні

Одружена/
ий, є
утриманці

Одружена/
ий

Вдівець/
вдова

ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІЗ БАНКАМИ (заповнюються дані по Заявнику та по особі, що виступає поручителем)
1. Наявність кредитів в установах банків України.
За наявності вказати назву банку

ТАК

НІ

- діючий ліміт кредитування, в якій валюті
- залишок заборгованості на дату заяви
- сума щомісячного платежу (кредит+%%)
2. Наявність прострочених платежів за кредитами
на дату

ТАК

НІ

За наявності вказати назву банку
- сума прострочених платежів
- кількість днів прострочення
Кредитна історія
відсутня

3. Кредитна історія в банках

За останні 6 місяців є
прострочення
по сплаті боргу від 8
до30 днів

За останні 6 місяців
відсутнє прострочення по
сплаті боргу
За останні 6 місяців є
прострочення
по сплаті боргу більше 30
днів

За останні 6 місяців є прострочення по сплаті боргу менше 7 днів

V. ПОРУЧИТЕЛЬ(у разі оформлення договору поруки)
1. Прізвище, ім’я та по-батькові поручителя
2. Дата народження поручителя
3. Реєстраційний номер облікової картки
платника податків Поручителя
VІ. ФІНАНСОВИЙ СТАН
1. Середньомісячний дохід за основним місцем роботи за останні 6
місяців, грн.
2. Інший дохід в місяць (за наявності, вказати суму та вид доходу)
3. Середньомісячний дохід Поручителя (за наявності) за основним
місцем роботи за останні 6 місяців, грн.
5.Середньомісячні витрати Заявника за останні 6 місяців, грн.
7. Володіння нерухомістю

ТАК

НІ

ТАК

НІ

за наявності вказати вид нерухомості, місцезнаходження
8.

Володіння автомобілем

вказати марку, модель, рік випуску, держ. номер
9. Накопичення на депозитних рахунках в банках (заповнюється
за бажанням клієнта)

Більше 50
тис.грн.

Більше 10
тис.грн.

Підпис: _____________________________________________ / ______________________________________________________(ПІБ)/
Дата:

_____________________ р.

Немає

ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗГОДА ЗАЯВНИКА
Я, Заявник, підписом нижче, підтверджую достовірність, правдивість та точність наданої мною інформації/даних, яка відображена
в цій анкеті-заяві та інших документах, що були підписані мною та/або надані до Банку, а також усвідомлюю наслідки і свою
відповідальність згідно із чинним законодавством, передбачену за надання завідомо неправдивої інформації та за заподіяння
шкоди шляхом обману та зловживання довірою, зокрема, я ознайомлений(-а_ зі статтями 190,12,222 Кримінального кодексу
України.Не заперечую проти перевірки даної та додаткової інформації Банком. Підписання цієї заяви-анкети я підтверджую:
а) свою повну безвідкличну письмову згоду на те, що Банк має право збирати та/або отримувати інформацію про мене від третіх
осіб, зокрема, але не виключно, від Приватного акціонерного товариства «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних історій» (адреса:
м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, код ЄДРПОУ 33691415), Приватного акціонерного товариства «Міжнародне Бюро кредитних історій»
(адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд.65, оф. 306, код ЄДРПОУ 34299140), Товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро
кредитних історій «Українське кредитне бюро» (адреса: м. Київ, бульвар Чоколівський, буд.13, оф. 212, код ЄДРПОУ 31404479)
відповідно до чинного законодавства України щодо організації формування та обігу кредитних історій; зберігати її та
використовувати для цілей оцінки моєї кредитоспроможності;
б) свою повну безвідкличну письмову згоду на те, що вищевказана мною інформація може бути надана бюро кредитних історій,
зокрема, але не виключно, до Приватного акціонерного товариства «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних історій» (адреса: м.
Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, код ЄДРПОУ 33691415), Приватного акціонерного товариства «Міжнародне Бюро кредитних історій»
(адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд.65, оф. 306, код ЄДРПОУ 34299140), Товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро
кредитних історій «Українське кредитне бюро» (адреса: м. Київ, бульвар Чоколівський, буд.13, оф. 212, код ЄДРПОУ 31404479).
Укладаючи Договір та/або користуючись послугами Банку Заявник надає останньому згоду на обробку його персональних даних,
які були отримані Банком до моменту укладення Договору або будуть ним отримані пізніше (незалежно від джерел отримання
персональних даних).
Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, фінансових та інших послуг, виконання
приписів Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або
фінансування тероризму», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», нормативно-правових
актів Національного Банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших законодавчих та нормативних
актів, якими керуються банки у своїй діяльності, а також Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Обробка
персональних даних здійснюється в процесі надання банківських, фінансових та інших послуг, в порядку та на умовах,
передбачених законодавством, внутрішніми нормативними документами Банку та відповідними договорами.
Обсяг персональних даних, стосовно яких надається згода на обробку: паспортні дані; місце роботи та посада; реєстраційний
номер облікової картки платника податків; номери телефонів; електронні адреси; фотографії та відео; відомості про банківські
рахунки та операції Заявника, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан, а також інша інформація, яка стала відомою
Банку в процесі обслуговування Заявника або з інших причин (включаючи банківську таємницю).
Згода Заявника на обробку персональних даних включає згоду на вчинення Банком та його працівниками будь-яких дій,
пов'язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і
поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Заявника. Окрім іншого,
Заявник погоджується та надає Банку право на передачу/поширення останнім його персональних даних будь-яким
розпорядникам баз персональних даних, яким Банк надав або надасть право обробляти такі дані, та будь-яким іншим
контрагентам Банку, уповноваженим державним органам України та інших країн, включаючи контролюючі органи, без
додаткового повідомлення Заявника. Крім того, в рамках застосування вимог закону Сполучених Штатів Америки (США) «Про
податкові вимоги до іноземних рахунків» (ForeignAccountTaxComplianceAct), Заявник надає Банку згоду щодо передачі останнім,
за необхідності, зазначених вище інформації та відомостей Федеральній податковій службі США (InternalRevenueService USA).
Згода Заявника на обробку персональних даних діє необмежений термін та зберігає свою чинність після розірвання
Договору або припинення його дії з інших підстав.
Заявник підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до Бази персональних даних Клієнтів
Публічного акціонерного товариства «Альтбанк», а також пов’язаних з ними осіб та володільця і розпорядника персональних
даних, якими на момент надання цієї згоди є Банк, склад та зміст зібраних персональних даних, всі свої права, визначені Законом
України «Про захист персональних даних» (в т.ч. право відкликати згоду на обробку персональних даних, якщо припинення
Банком такої обробки не порушує вимог законодавства щодо банківської діяльності чи не спричиняє неможливість подальшого
виконання Договору з інших причин), мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Підпис: _____________________________________________ / __________________________________________________________(ПІБ)/
Дата:

_____________________ р.

