Додаток 2

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ
Даний документ є невід'ємною частиною Договору та Правил банківського обслуговування фізичних осіб.

Відповідно до:
(заповнюється
працівником Банку)

Договір банківського обслуговування № ________ від _________ р.
(надалі – Договір)

Дата заяви:

ОСОБИСТІ ДАНІ КЛІЄНТА-ЗАЯВНИКА
Прізвище, Ім’я,
По-батькові
Реєстраційний номер
облікової картки
платника податків
Паспорт
(Серія, №)
Ким виданий
Дата видачі
(ДД/ММ/РРРР)
Дата народження
(ДД/ММ/РРРР)

ПОСЛУГА З ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ (-У)
Клієнт-Заявник просить відкрити на підставі Договору банківського обслуговування наступні рахунки:
Вибір
Номер рахунку / IBAN
Дата
рахунків
Вид
Валюта
відкриття
Строк
(міжнародний номер
Клієнтом
рахунку
рахунку
рахунку*
банківського рахунку)*
()
Гривня
Поточний
Безстроковий
(980)
Долар
Поточний
Безстроковий
США (840)
Євро
Поточний
Безстроковий
(978)
Гривня
Ощадний
Безстроковий
(980)
Долар
Ощадний
Безстроковий
США (840)
Євро
Ощадний
Безстроковий
(978)
* Заповнюється працівником Банку

Рахунок відкриває

власник рахунку
особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи
представник за довіреністю
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ПІБ фізичної особи
або представника

ПОСЛУГА З ВИПУСКУ ДЕБЕТНОЇ КАРТКИ
Клієнт-Заявник просить випустити дебетну картку на підставі Договору банківського обслуговування на
наступних умовах:
Visa Classic
Тип та клас картки

Visa Gold

(проставити відмітку)

MasterCard Platinum
MasterCard Debit

Ім'я Клієнта на картці
Слово-пароль
Номер мобільного
телефону

+380

ПОСЛУГА З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
БОТ-сервіс та мобільний додаток ALTBANK Private
Клієнт-Заявник просить надати послугу з дистанційного обслуговування на
підставі Договору банківського обслуговування (проставити відмітку):

Так

Ні

Логін (CIF)*:
Номер
скретч-картки*:
* Заповнюється працівником Банку

ГАРАНТІЇ ТА ЗАПЕВНЕННЯ КЛІЄНТА-ЗАЯВНИКА
Щодо рахунків:
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком
зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за
адресою, що вказана в Договорі. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово. При отриманні щомісячних
виписок, інформації по рахунку через засоби поштового, мобільного зв'язку усвідомлюю, що інформація
передаватиметься по незахищених каналах і може стати відомою третім особам. вся відповідальність за
розголошення інформації в такому разі покладається на мене.
Ознайомлений та погоджуюсь з Тарифами Банку.
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та п. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» ознайомлений(-а). ______________________ (підпис)
Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із
здійсненням підприємницької діяльності.
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Щодо БОТ-сервісу та мобільного додатку ALTBANK Private:
Із змістом Правил банківського обслуговування фізичних осіб ознайомлений. Вимоги цих Правил для мене
обов'язкові.
Клієнт зобов’язується здійснювати операції відповідно до Правил банківського обслуговування фізичних осіб та
вимог чинного законодавства України. Клієнт підписанням усвідомлює та підтверджує надання своєї згоди при
використанні БОТ-сервісів та Мобільного додатку ALTBANK Private, щодо своєї повної, безвідкличної письмової
згоди та право збирати, отримувати, зберігати, використовувати, надавати інформацію щодо діяльності та
фінансового стану Клієнта, яка стала чи стане відомою Банку у процесі обслуговування та взаємовідносин з Клієнтом
чи іншими особами при наданні банківських послуг (надалі – «Банківська таємниця»), а також право на обробку та
передачу будь-яким іншим особам персональних даних Клієнта (зокрема, прізвища, ім’я, по батькові, дати та місця
народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання),
номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону
за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреси електронної пошти, даних
паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Клієнта/паспортних даних або даних іншого
документа, що посвідчує особу Клієнта (в тому числі серії, номеру, ким та коли виданий документ, що посвідчує
особу, а також всієї іншої інформації, зазначеної в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаційного
номеру/реєстраційного номеру облікової картки, сімейного стану, рівня освіти, спеціальності/професії, трудової
діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та майнового стану, рівня
доходів, фотографій та відео (або іншого запису зображення особи), фінансової інформації (зокрема, номерів та
інших реквізитів і стану рахунків (у тому числі рахунків, які обслуговуються за допомогою електронного платіжного
засобу (банківських платіжних карток)), відкритих у банках, залишків грошових коштів на рахунках, інформації про
дати, розмір та призначення платежу операцій за рахунками), про умови укладення, зміни, розірвання, виконання
Договору та/або будь-яких інших договорів, що укладені та/або укладатимуться Банком з Клієнтом як фізичною
особою та/або фізичною особою-підприємцем, та/або як представником іншої особи у майбутньому, стан
заборгованості за Договором, виконання зобов’язань за Договором та/або будь-яким іншим договором, інформацію
про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншої особи, даних
свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність
фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, даних щодо місця здійснення підприємницької
діяльності тощо), що стали відомі Банку, зокрема, з документів, виданих на ім’я Клієнта, у тому числі тих, що надані
або будуть надані Клієнтом Банку для укладення, зміни, розірвання, виконання Договору та/або будь-яких інших
договорів; та/або документів, виданих на ім’я Клієнта, у тому числі тих, що надані або будуть надані Клієнтом Банку
як представником іншої особи; та/або з підписаних Клієнтом документів (в тому числі з Банком); та/або з
відомостей, які Клієнт надав та/або надасть в майбутньому Банку, як в письмовій, так і в усній формі, відповідно до
мети обробки персональних даних, що сформульовані в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях,
установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Банку (надалі – «Персональні дані»), та іншої
конфіденційної інформації щодо Клієнта, визначеної як такою чинним законодавством України та яка стала чи стане
відомою Банку при взаємовідносинах із Клієнтом та/або іншими особами (Банківська таємниця, Персональні дані та
інша конфіденційна інформація При відкритті нових рахунків, ознайомитися з Правилами та Тарифами Банку, що
розміщені на Офіційному Інтернет-сайті Банку, дотримуватися їх положень та сплатити відповідну до тарифів
комісію.

Щодо інформації про фінансові послуги
1. Умови надання фінансової послуги та додаткових (пов’язаних) фінансових послуг та їх вартість визначені
стандартними тарифами Банку, що розміщені на офіційному веб-сайті Банку - www.altbank.ua, при цьому Клієнт
погоджується, що надання інформації у такому вигляді є прийнятним, доступним і зрозумілим для Клієнта та
вважається достатнім для дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема вимог щодо надання Клієнту
інформації, визначених абзацом 2 ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
2. Порядок сплати податків і зборів за рахунок Клієнта в результаті отримання фінансової послуги:
У випадку здійснення Клієнтом купівлі іноземної валюти через АТ «АЛЬТБАНК» шляхом перерахування гривень з
поточного рахунку Клієнта на підставі наданої Заяви про купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України, Клієнт сплачує комісію Банку згідно тарифів Банку та інші збори, якщо такі встановлені
законодавчими актами України.
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3. Банком не передбачено будь-яких комісій, що стягується з клієнтів внаслідок дострокового припинення надання
фінансової послуги.
4. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів: Банк здійснює захист прав споживачів у відповідності
до чинного законодавства України.
Порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги є наступним:
всі спори, розбіжності та вимоги, які виникають при наданні фінансової послуги чи у зв’язку з нею або випливають із
неї, підлягають, за вибором позивача, розгляду у:
4.1. Постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом даного третейського
суду.
Формування складу третейського суду в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків
здійснюється в порядку, встановленому регламентом даного третейського суду; або
4.2. Місцевому загальному суді, відповідно до підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України.
5. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:
Національний банк України (Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел. (38 044) 253-01-80), факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50, телекс 131018 К
Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечення реалізації державної
політики щодо захисту прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях та місті Києві.
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів.
Адреса: 03680м. Київ, вул. Горького, 174, тел. (044) 528-94-38, (044) 528-92-44 телефон «гарячої лінії», (факс)
528-56-00, Веб-адреса:
Підписанням цієї заяви Клієнт підтверджує, що Банк надав йому в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію,
передбачену абзацом 2 ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Я зареєстрований як фізична особа - підприємець:
Додаткова
інформація

Так

Ні

Рахунок не є таким, що відкривається для зарахування виключно заробітної
плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом
соціальних виплат.

За та від імені клієнта
(ПІБ):
З усім вищезгаданим ознайомлений та погоджуюсь. Один примірник Заяви отримав(-ла).
Підпис клієнта

______________________

За та від імені Банку
(ПІБ):
Підписи

______________________

______________________
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