
 

Публічна пропозиція укласти договір банківського обслуговування (далі – пропозиція) 
Акціонерне товариство «АЛЬТБАНК», ідентифікаційний код 19358784, місцезнаходження: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська 5,  
(далі – Банк) пропонує фізичним особам, які мають намір отримати наступні банківські послуги для задоволення особистих 
потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю, (далі – клієнт) укласти договір банківського 
обслуговування (далі – Договір) шляхом приєднання до нього: 
вид банківської послуги, що 
надається Банком клієнту 

гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено істотні характеристики послуг та умови їх 
надання 

відкриття та 
ведення 
поточних 
рахунків 

тариф 
«Стандарт» 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f5/a28/e15/5f5a28e158474838403426.pdf 

тариф 
«Платінум» 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f5/a28/e17/5f5a28e171a9f789267406.pdf 

тариф 
«Преміум» 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f5/a28/e1e/5f5a28e1e359e178094750.pdf 

залучення у 
вклади 
(депозити) 
коштів 

ощадний 
рахунок 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f4/934/de0/5f4934de00cbe249460597.pdf  

депозитна 
лінія 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f4/934/de0/5f4934de080f3658409201.pdf 

надання 
споживчого 
кредиту 

овердрафт https://altbank.ua/poslugi-z-nadannya-spozhivchogo-kreditu  
кредитна 
картка 

https://altbank.ua/poslugi-z-nadannya-spozhivchogo-kreditu  

Договір складається з публічної частини та індивідуальної частини, підписанням якої клієнт приєднується до Договору в цілому.  
Публічна частина Договору складається з наступних документів, що затверджені та оприлюднені Банком і надані та доступні для 
ознайомлення клієнтів на вебсайті Банку у вигляді електронних документів: 

документ, що складає 
публічну частину Договору 

 

Правила банківського 
обслуговування фізичних 
осіб 

https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5f9/856/42a/5f985642aa58f804121357.pdf 

Тарифи https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/609/39c/4ac/60939c4ac666a458036832.pdf  

Приєднання клієнта до Договору передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг. Індивідуальна 
частина Договору укладається з клієнтом у паперовому вигляді у відділенні Банку шляхом заповнення та підписання клієнтом 
наступного документа та його акцепту (підписання) Банком після ідентифікації, верифікації та (у разі необхідності) оцінки 
кредитоспроможності клієнта: 

документ, що складає індивідуальну 
частину Договору 

гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено форму документа 

Заява про надання банківських послуг https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/60a/7b1/653/60a7b16530f8d686994494.pdf 

Інша інформація для клієнта: 
вид інформації зміст інформації  або гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено 

інформацію 
Орієнтовний перелік документів/інформації, що клієнт 
надає для його ідентифікації та верифікації 

 

Номер контактних телефонів Банку +38 (044) 364 41 11, 0 800 211 111 
Адреса електронної пошти Банку contact@altbank.ua 
Адреса власного вебсайта Банку https://altbank.ua/  
Ліцензії та дозволи, надані Банку: https://altbank.ua/about-altbank  
Порядок і процедура захисту персональних даних https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5e2/ea8/102/5e2ea8102a0fa

661868842.pdf  
Порядок дій Банку в разі невиконання клієнтом 
обов'язків згідно з Договором  

Визначається умовами Договору 

Порядок розгляду Банком звернень клієнтів https://altbank.ua/storage/app/uploads/public/5e3/033/b29/5e3033b292a9
4143383066.pdf  

Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет- 
представництва Національного банку 

https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2  
 

Інформація про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб 

https://altbank.ua/fgvfo  

Попередження Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами 
дистанційних каналів комунікації. 

Дата набрання чинності пропозиції 26.04.2021 року 
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