ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «АЛЬТБАНК» №

від

р.
Резидент ☒

ПІП Клієнта: Іванов Іван Іванович
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 12345678/АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта АБО Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Документ, що посвідчує особу (реквізити): паспорт АА №12345, виданий(орган видачі), (дата видачі)
Транслітерація ім’я та прізвища: IVANOV IVAN
Громадянство (для нерезидентів):
Вибране слово-пароль: ПАРОЛЬ
Дата народження: 01.01.1990, місце народження: Київ
Місце роботи: ТОВ "ТЕСТ", посада: Директор , стаж роботи на поточному місці років місяців
Адреса проживання/Тимчасового перебування: (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.)

Нерезидент ☐

Освіта
Сімейний стан
Інформація щодо щомісячних витрат

Адреса реєстрації: (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.)

Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність):
У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі).
Основний вид підприємницької/професійної діяльності(код та назва): 46.81 оптова торгівля * у разі перебування у статусі самозайнятої особи
Особи, уповноважені діяти від імені Клієнта (представники Клієнта)

Так ☒

Ні ☐

Прізвище, ім'я, по-батькові: Іванова Іванна Іванівна
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1234567892
Місце проживання або реєстрації: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 1

Адреса реєстрації: (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.)

Дані паспорта або іншого документу, який посвідчує особу: паспорт ВВ №12345, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Київ, 01.02.1991
Інформація про довіреність: серія СВ номер 534581 дата видачі 01.01.1990 термін дії: 01.01.2000
Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, Правилами банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – Правила), тарифами, в тому числі із положеннями усіх
додатків до них, невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «АЛЬТБАНК» (надалі – Заява), та які розміщені на офіційному вебсайті АТ «АЛЬТБАНК»
www.altbank.ua, прошу надати наступні послуги:
ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ОЩАДНОГО РАХУНКУ
Вибір рахунків
Клієнтом

Вид рахунку

☐
☐

Валюта рахунку

Оформлення картки

Строк

Поточний

Гривня (980)

☒

Безстроково

Поточний

Долар США (840)

☐

Безстроково

☐

Поточний

Євро (978)

☒

Безстроково

☐

Ощадний

Гривня (980)

☒

Безстроково

☐

Ощадний

Долар США (840)

☒

Безстроково

☐

Ощадний

Євро (978)

☐

Стандарт ☐

Вид Тарифного плану:

Безстроково

Платінум ☒
Так ☒

Оформити підключення послуги GSM-банкінг

Надавати послугу з дистанційного обслуговування бот-сервіс та мобільний додаток ALTBANK
PRIVATE

Преміум ☐

Телефон: +380671377584

Ні ☐

Так ☒

Ні ☐

ВІДКРИТИ КРЕДИТНИЙ РАХУНОК ТА ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ (КАРТКУ)
Умови обслуговування та видачі Кредитної картки (надалі – Кредит/Кредитна лінія).
За користування Кредитом, Банк нараховує проценти, які розраховуються Банком на підставі процентної ставки, розмір якої визначається рішенням уповноваженого органу Банку. Гранична дата
погашення: останнє число місяця наступного за звітним або останній робочий день місяця, що передує останньому календарному дню місяця наступного за звітним, якщо воно припадає на неробочий
день. На дату укладення Заяви розмір процентної ставки становить 36% річних. На дату укладення Заяви розмір процентної ставки впродовж Пільгового періоду становить 0,001% річних. Всі інші
умови кредитування (зобов’язання по кредитній лінії) визначені у Інформації про істотні характеристи послуги з надання споживчого кредиту (без застави) за умовами продукту «Кредитна картка», Правилах,
Паспорті споживчого кредиту «Кредитна картка», Тарифах розміщених на офіційному вебсайті банку https://altbank.ua/
відкрити кредитний рахунок
Так ☒
Ні ☐
Кредитний ліміт встановити у сумі гривень

Рахунок для погашення кредитної заборгованості 2909

Контактна інформація: Телефон: +380501234578 e-mail: test@test.ua
Джерело доходів та
надходження коштів:

Стипендія ☒

Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру
боржників так/ні

Пенсія ☐

Заробітна плата ☒

Здача в оренду майна ☒

Чи маєте у власності:

Нерухоме майно ☐

Чи маєте прострочену заборгованість за кредитами та
процентами в інших банках:

Родинні заощадження ☐

Фінансова допомога ☐

Продаж або відступлення права
грошової вимоги ☐

Продаж ЦП ☒

Плановий обсяг надходжень на рахунки протягом кварталу: 140 тисяч гривень

Наявність інформації про публічне обтяження рухомого майна
так/ні

Інше ☐

Місячний рівень доходів: 50 тисяч гривень
Рухоме майно ☒

Так ☒

Цінні папери ☐
Ні ☐

ВСТАНОВИТИ ОВЕРДРАФТ ЗА ПОТОЧНИМ РАХУНКОМ
Умови відкриття Овердрафту до поточного рахунку (надалі – Овердрафт). За користування Овердрафтом, Банк нараховує проценти, які розраховуються Банком на підставі процентної ставки,
розмір якої визначається рішенням уповноваженого органу Банку. На дату укладення Заяви розмір процентної ставки становить 36% річних. Сума процентів за договором овердрафту має бути
повністю сплачена щомісяця не пізніше 1-го числа місяця, що слідує за місяцем, за який нараховано проценти на суму використаного ліміту Овердрафту. Всі інші умови кредитування визначені у
Інформації про істотні характеристи послуги з надання споживчого кредиту (без застави) за умовами продукту «Овердрафт до поточного рахунку» , Правилах, Тарифах, Паспорті споживчого кредиту
«Овердрафт до поточного рахунку», Умовах надання банківських послуг (кредити без забезпечення), розміщені на офіційному вебсайті банку https://altbank.ua/ .
відкрити овердрафт до поточного рахунку Так ☒
Ні ☐
Ліміт овердрафту встановити у сумі гривень
Листування та звіти щодо цього рахунку прошу надсилати:

за адресою реєстрації ☐ отримувати у відділенні Банку ☐ e-mail: test@test.ua

Заява є невід'ємною частиною Правил, Тарифів, які розміщені на офіційному веб-сайті Банку). Шляхом підписання Заяви Клієнт підтверджує, що: 1) Банк надав Клієнту в письмовій формі та
в повному об’ємі інформацію передбачену законодавством, що захищає права споживачів; 2) Клієнта перед укладенням Договору кредиту ознайомлено з інформацією, визначеною Паспортом
споживчого кредиту «Кредитна картка» та Поспорті споживчого кредиту «Овердрафт за поточним рахунком», необхідною для отримання Кредиту із порівнянням різних пропозицій Банку з метою
прийняття обґрунтованого рішення щодо укладення Договору кредиту та отримання Кредиту на сприятливих для Клієнта умовах; 3) з Правилами, Інформацією про істотні характеристи послуги з
надання споживчого кредиту (без застави) за умовами продукту «Кредитна картка», Паспортом споживчого кредиту «Кредитна картка», Інформацією про істотні характеристи послуги з надання споживчого
кредиту (без застави) за умовами продукту «Овердрафт до поточного рахунку» , Паспортом споживчого кредиту «Овердрафт до поточного рахунку», Умовах надання банківських послуг (кредити без
забезпечення), розміщеними на офіційному веб-сайті банку https://altbank.ua/, Тарифами Банку, що розміщені на офіційному веб-сайті Банку https://altbank.ua, ознайомлений і згодний, а також
зобов’язується їх належно та неухильно виконувати; 4) отримав свій примірник Заяви та іншу документацію, на розсуд Банку, яка необхідна Клієнту для користування банківськими послугами.

Шляхом підписання Заяви Клієнт: 1) надає Банку згоду на передачу Банком інформації щодо Договору кредиту до Кредитного реєстру НБУ; 3) на збір, зберігання, використання, поширення та
передачу інформації до бюро кредитних історій, що складає кредитну історію Клієнта в обсязі, визначеному законодавством, а також на доступ до кредитної історії Клієнта. Найменування та адреси
бюро кредитних історій визначено Договором. Підписанням Заяви, Клієнт свідчить, що у разі отримання ним Кредиту та у разі перебування ним у шлюбі, Кредит буде використано на потреби його
сім'ї. У разі, якщо інший член подружжя Клієнта матиме заперечення щодо отримання та користування Кредитом, Клієнт зобов'язується розірвати Договір кредиту та виконати всі боргові
зобов'язання за Договором кредиту.

ОФОРМИТИ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД «ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ»

Вкладний (депозитний)
рахунок
Вкладний (депозитний)
рахунок
Вкладний (депозитний)
рахунок

☐
☐
☐

Гривня (980)

☐

на 10 років

Долар США (840)

☐

на 10 років

Євро (978)

☐

на 10 років

Бажаю оформити Банківську послугу «Депозитна лінія» на моє ім’я на умовах строкового вкладу та відкрити вкладний (депозитний) рахунок
відповідно до Правил та Інформації про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту) для фізичних осіб «Депозитна лінія»

Так ☒

Ні ☐

Під терміном «вклад» сторони розуміють суму всіх вкладних траншів, що розміщені вкладником на рахунку згідно з умовами Договору банківського вкладу на підставі окремих Заяв про розміщення
Вкладного Траншу або шляхом розміщення Вкладних Траншів через Мобільний додаток АLTBANK PRIVATE.
На цей вклад (депозит) на дату підписання договору ☒ поширюються / ☐ не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладу фізичних осіб
гривня ☐

Валюта вкладу (депозиту):

долари США ☒

Рахунок для сплати процентів №:

євро ☒

Рахунок для сплати процентів №:

Рахунок для сплати процентів №:

Процентна ставка на кожен вкладний транш встановлюється у розмірі, який діє у Банку в день розміщення відповідного вкладного траншу за Банківською послугою Депозитна лінія у відповідній
валюті, за відповідним строком та відповідною сумою вкладу (депозиту). Розмір процентної ставки по кожному вкладному траншу зазначається в Заяві про розміщення Вкладного Траншу за
Банківською послугою Депозитна лінія або шляхом розміщення Вкладних Траншів через Мобільний додаток АLTBANK PRIVATE.
Проценти на вклад (депозит) нараховуються Банком щоденно. Проценти нараховуються у валюті вкладу (депозиту) за фактичну кількість днів знаходження грошових коштів на вкладному
(депозитному) рахунку з дня, наступного за днем надходження до Банку грошових коштів, до дня, який передує поверненню грошових коштів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного)
рахунка вкладника з інших підстав. У випадку повернення частини вкладу (депозиту) нарахування процентів за день, який є днем повернення такої частини вкладу (депозиту), відбувається на суму
кредитового залишку грошових коштів, що знаходяться на рахунку, після повернення такої частини вкладу (депозиту).
Нараховані на вкладний транш проценти сплачуються щомісячно 1-го числа кожного календарного місяця та/або в останній день строку вкладного траншу. Якщо сплата процентів припадає на
вихідний/ святковий/ неробочий день, датою сплати процентів є перший робочий день, наступний за таким вихідним/святковим/ неробочим днем.
Умови гарантування вкладу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд). Вклади (депозити) у АТ «АЛЬТБАНК» гарантовано Фондом. Контактна інформація Фонду: 04053, м.
Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108; (044) 333-36-55. мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, де міститься актуальна інформація, Клієнту відома. Додаткова
інформація: Вкладом (депозитом) є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах
договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими процентами на такі кошти). Вкладником є фізична
особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного
сертифіката. Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії
неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
Сторони погодили, що введенням Q-code при розміщенні вкладного траншу, Клієнт підтверджує, що параметри операції відповідають параметрам ініційованої Клієнтом операції, а також Клієнт
підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та з п. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Із змістом постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів» від 12 листопада 2003 року N 492 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 цій Заяві. Про зміну адреси реєстрації 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)
Сторони погодили, що Банк щорічно надає Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб одним або декількома з наступних способів, за вибором Банку:
-направлення повідомлення поштою за адресою вказати адресу;
-надіслання електронного повідомлення за допомогою Системи дистанційного обслуговування за її наявності або SMS-повідомлення на номер телефону Клієнта, вказаний Клієнтом у Заяві, якщо
послуги з дистанційного обслуговування за допомогою Системи дистанційного обслуговування Клієнту не надаються.
На підтвердження факту отримання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб вкладник зобов’язується проставити свій підпис на другому екземплярі цієї довідки, що зберігається у
Банку або направити до Банку повідомлення в електронній формі на e-mail
. Мені відомо про те, що поточні рахунки забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із
здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Про зміну адреси місця проживання повідомлятиму Банк письмово.
Підписанням Заяви Клієнт підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних
його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а
також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.
Банк:

Клієнт:
Від Клієнта:

АТ «АЛЬТБАНК»:

(ПІП, підпис)

(ПІП, підпис) М.П.
Відмітки Банку:

Документи на відкриття рахунку перевірив

ПІП:

Підпис/Дата:

Дозволяю відкрити рахунок (керівник
ПІП:
Підпис/Дата:
або особа, уповноважена керівником та відповідальна особа за
контроль правильності присвоєння номера рахунку)
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює
ПІП:
Підпис/Дата:
правильність присвоєння номера рахунку)
ДОЗВОЛЯЮ ОФОРМИТИ ПОТОЧНИЙ, ВКЛАДНИЙ, ПОТОЧНИЙ РАХУНКИ ТА РАХУНОК ДЛЯ ПОГАШЕННЯЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Вибір рахунків
Клієнтом

Вид рахунку

Оформлення
картки

Строк

☐

Поточний

☐

Поточний

Гривня (980)

☒

Безстроково

Долар США (840)

☐

☐

Поточний

Безстроково

Євро (978)

☒

☐

Безстроково

Ощадний

Гривня (980)

☐

Безстроково

☐

Ощадний

Долар США (840)

☐

Безстроково

☐

Ощадний

Євро (978)

☐

Безстроково

☐

Вкладний
(депозитний)

Гривня (980)

☐

на 10 років

☐

Вкладний
(депозитний)

Долар США (840)

☐

на 10 років

Євро (978)

☐

на 10 років

Гривня (980)

-

-

☐

Вкладний
(депозитний)
Рахунок для
погашення кредитної
заборгованості
Логін (CIF):

Валюта рахунку

Номер рахунку / IBAN

Дата відкриття
рахунку

Номер скретч-картки:

