ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Генерального договору про надання інвестиційних послуг
на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ТОРГОВЦЯ:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Найменування:
Код ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Адреса для листування (місце укладення):

АТ «АЛЬТБАНК»
19358784
Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, будинок 5
Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, будинок 5

1.5.

Реквізити ліцензії Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на здійснення
професійної діяльності на фондовому ринкудіяльності
з
торгівлі
фінансовими
інструментами:
Офіційний веб-сайт Торговця:
Контактний номер телефону, факсу, електронна
адреса Торговця:

Інформація про діючі ліцензії НКЦПФР (серія,
номер, дата видачі), які видані Торговцю, викладена
на офіційному веб-сайті Торговця.

1.6.
1.7.

www.altbank.ua
0-800-211-111, +38-044-364-41-11, +38-044-251-12-40,
+38-044-251-13-75;
trade@altbank.ua

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА:
Повне найменування:
Скорочене найменування (у разі наявності):
Код ЄДРПОУ/ номер реєстрації відповідно до
торговельного, банківського або судового
реєстру або реєстру місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи – для юридичної особи-нерезидента (у
разі відсутності відповідно до законодавства –
не зазначається):
2.4. Місцезнаходження Клієнта:
2.5. Фактичне місце діяльності Клієнта:
2.6. Реквізити поточного рахунку Клієнта,
відкритого у Торговця:
2.7. Реквізити рахунку, відкритого Торговцем для
проведення розрахунків за
Генеральним договором/Договорами на
виконання/Замовленнями (Транзитний
рахунок):
2.8. Реквізити рахунку у цінних паперах Клієнта,
відкритого у депозитарній установі – Торговця
(код МДО депозитарної установи):
2.9. Код Клієнта (за відомостями Торговця):
2.10. Контактний номер телефону, факсу, електронна
адреса Клієнта:
2.11. Серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі
наявності) та/або дата і номер рішення
НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження
відповідного виду професійної діяльності діяльності з торгівлі цінними паперами на
фондовому ринку
2.1.
2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА:
Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України і враховуючи розміщення Торговцем на своєму
веб-сайті www.altbank.ua (далі – Сайт) у мережі Інтернет Генерального договору про надання
інвестиційних послуг на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі – Генеральний договір),
Клієнт шляхом підписання цієї заяви приєднується в цілому до Генерального договору, умови якого
розміщені Торговцем на своєму Сайті.
Усі повідомлення, заяви мають надсилатися Клієнту у порядку, визначеному умовами Генерального
договору. У випадках будь-яких змін у контактних даних Клієнта (у тому числі при зміні адреси),
Клієнт зобов’язується повідомляти про це Торговця у порядку, визначеному умовами Генерального
договору.
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА:

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Цим Клієнт підтверджує, що:
1) він ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регламентують порядок надання
Інвестиційних послуг, з умовами Генерального договору (в тому числі з умовами та процедурами
оцінювання Клієнта, оцінювання Клієнта на відповідність та доречність для нього Інвестиційних послуг
та/або Фінансових інструментів в рамках Інвестиційних послуг, з результатами проведеного
оцінювання Клієнта, з правами і обов’язками сторін, порядком зміни і припинення Генерального
договору, строком дії Генерального договору та іншими умовами Генерального договору), в тому числі
з Декларацією про факторами ризиків, що пов’язані із здійсненням операцій на ринках капіталу, які
викладені у додатку до Генерального договору, повністю розуміє зміст Генерального договору,
розміщеного на Сайті Торговця, значення його термінів і всіх його умов, та погоджується з ними і
зобов’язується їх виконувати;
2) ознайомився із інформацією, викладеною у статті 21 цього Генерального договору, а також із
відповідними видами професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), викладеними
на Сайті;
3) до моменту підписання цієї заяви Торговець повідомив Клієнта про всю інформацію, яку згідно з
чинним законодавством України він зобов’язаний надавати клієнтам до укладення з ними договорів
про надання фінансових послуг, та іншу інформацію, необхідну для повного і правильного розуміння
умов Генерального договору, проведення операцій за ним;
4) отримав інформацію про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів, яка
викладена у додатку до Генерального договору.
5) він ознайомився з умовами отримання послуг, їх вартістю (Тарифами), розміщеними на Сайті
Торговця в мережі Інтернет, порядком оплати, повністю розуміє їх зміст і погоджується з ними і
зобов’язується їх виконувати;
6) Торговцем надана Клієнту інформація про умови та порядок діяльності Торговця, з урахуванням
вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», та інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до моменту
підписання цієї заяви;
7) Умови Генерального договору не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і
обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан та не позбавляють його будь-яких належних
йому прав. Права і обов’язки Сторін, встановлені Умовами договору, є співрозмірними між собою;
8) Приєднання до Генерального договору Клієнт здійснює повністю усвідомлено і добровільно, без
нав’язування йому необхідності такого приєднання. Від Клієнта не вимагається укладення будь-яких
договорів з Торговцем і третіми особами щодо надання додаткових чи супутніх послуг; уся інформація,
надана Клієнтом Торговцю, є повною і достовірною. У випадках будь-яких змін у відповідній
інформації Клієнт зобов’язується повідомляти про це Торговця у порядку, визначеному Генеральним
договором.
Цим Клієнт погоджуюся з Тарифами, встановленими Торговцем та розміщеними на Сайті Торговця, а
також з тим, що:
1) у випадках невиконання та/або несвоєчасного виконання Сторонами зобов’язань за Генеральним
договором, Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, що визначені умовами Генерального
договору та чинним законодавством України;
2) усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в умовах
Генерального договору, є безвідкличними і безумовними;
3) Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність змін та доповнень
до Тарифів та/або умов Генерального договору на Сайті Торговця.
5. ІНШЕ:
Ця Заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін)
/3(трьох) примірниках (один для Клієнта, один для Торговця та один для депозитарної установи)1, які
мають однакову юридичну силу. З дати набрання Генеральним договором чинності, Клієнт та Торговець
набувають прав та обов’язків за Генеральним договором, та несуть відповідальність за їх
невиконання/неналежне виконання.
Генеральний договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить
елементи різних договорів).
Всі суперечності між Сторонами мають вирішуватися шляхом переговорів. При недосягненні згоди
Сторонами спір вирішується в судовому порядку.
Додаткова
інформація:

Клієнт усвідомлюючи значення своїх дій та без будь-якого тиску зі сторони
надає право Торговцю не здійснювати оцінювання Клієнта на відповідність та
доречність для нього Фінансових інструментів, вказаних у статті 5 Генерального
договору, в рамках певної Інвестиційної послуги. При цьому, Клієнт усвідомлює
ризики, на які він може наражатися при виконанні для нього Замовлення з
урахуванням, вказаних Фінансових інструментів, та приймає на себе такі ризики.

5.3.

6.1.
6.2.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Порядок нарахування та сплати винагороди за надання послуг, а також порядок, термін та спосіб
надання Торговцем звітів Клієнту визначено умовами Генерального договору.
6. ПІДПИС КЛІЄНТА:
Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
Який діє на підставі:
Клієнта / уповноваженого представника Клієнта
(обирається необхідне):

Підпис, МП (за наявності):

7. ВІДМІТКИ ТОРГОВЦЯ:
Ця заява підписана особисто Клієнтом або його
уповноваженою
особою
у
присутності
відповідального працівника Банку, документи
Клієнта прийнято та перевірено (підпис, посада,
ПІБ):
Уповноважена особа Торговця (посада, ПІБ):
Номер Генерального договору:
Дата укладення Генерального договору (дата
набрання Генеральним договором чинності):

1

Зазначається, якщо на вимогу депозитарної установи Клієнта Сторони підписують додатковий
примірник Заяви про приєднання.

