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Заява-договір № _____
на відкриття поточного рахунку на умовах
Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
Deal_Town

«__» ________ _____ р.

Підтвердження укладання Заяви-договору на відкриття поточного рахунку на умовах
Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб
Я, (вказується ПІБ клієнта), надалі за текстом «Клієнт», підписанням цієї Заяви-договору на відкриття поточного рахунку (надалі – «Заявадоговір»):
1. Акцептую Публічну пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі – «Банк»), яка була розміщена на веб-сайті Банку: https://tascombank.ua, на
укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, надалі за текстом – «Договір», що розміщений на веб-сайті Банку:
https://tascombank.ua і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору.
2. Приєднуюсь до публічної пропозиції Банку на укладання Договору про порядок підписання правочинів, що розміщений на веб-сайті Банку:
https://tascombank.ua і беззастережно приєднуюсь до умов Договору про порядок підписання правочинів.
3. Прошу АТ «ТАСКОМБАНК» відкрити поточний рахунок згідно інформації, наведеної у Заяві про відкриття поточного рахунку.
4. Підтверджую, що дана Заява-договір, а також Тарифи Банку є невід’ємними частинами Договору.
5. Підтверджую, що я ознайомлений (-на) із змістом Договору з всіма додатками до нього та повністю з ним згодний (-а). Умови Договору є
зрозумілими для мене, обов’язковими для виконання та заперечення щодо них відсутні.
6. Підтверджую, що я ознайомлений(на) із змістом Тарифів Банку, погоджуюсь із ними.
7. Зобов’язуюсь при зміні своїх персональних даних надавати Банку протягом 10 робочих днів з дати настання відповідних змін уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення нових особистих даних до бази персональних даних клієнтів Банку.
8. Достовірність усіх даних, вказаних в цій Заяві-договорі, підтверджую.
9. Зобов’язуюсь в період дії Договору повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або відомостях, що були надані мною при укладанні цього
Договору (паспортних даних, адреси місця проживання та/або реєстрації, контактних реквізитів і т.д.), протягом 10 робочих дні в з дати настання
відповідних змін, у порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України
з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
10. Ця Заява-договір оформлена (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному для Клієнта та для АТ «ТАСКОМБАНК» та є документом,
що підтверджує відкриття поточного рахунку №(вказується номер рахунку) у валюті – Гривня, в рамках Пакету послуг .
11. Підтверджую досягнення згоди щодо всіх умов Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «ТАСКОМБАНК».
12. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, ознайомлений (-на). Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок
забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
13. Повернення власних коштів на поточному рахунку гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не перевищує
встановлений законодавством граничний розмір відшкодування коштів за вкладами. Перед підписанням договору я ознайомився з довідкою про
систему гарантування вкладів, з розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами та переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти,
відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО (http://www.fg.gov.ua/). Банк припиняє нарахування процентів за договором у де нь початку
процедури виведення Фондом банку з ринку, або у день прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку. Відшкодування фондом коштів за рахунками в іноземній валюті відбувається в гривні за офіційним курсом Націо нального банку
на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації або на день початку ліквідації банку.
14. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від
вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом
видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
15. Сторони погодили, що кожного останнього дня календарного року, наступного після укладання Договору, Банк направляє Клієнту для
ознайомлення актуальну Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Довідка про систему гарантування вкладів фізич них осіб
направляється Банком в електронному вигляді через систему дистанційного доступу до рахунків.
16. Як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку, переві рку та
використання своїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних
клієнтів, та передачу даних третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається), у тому числі, юридични м особам, які є
або будуть сторонами Клубу «Бізнес стандарт», відповідно до «Умов для фізичних осіб», що розміщені на с айті Банку за електронною адресою:
http://https://tascombank.ua, з метою надання пропозицій про послуги та отримання мною послуг, які надаються такими юридичними особами, та з
метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських та інших фінансових послуг, а також на надання персональних даних Клієнта
до IRS, відповідно до Закону FATCA.
17. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
18. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
19. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: (вказується адреса клієнта). Про зміну адреси повідомлятиму Банк
письмово.
20. Я погоджуюся, що будь-які відомості, що містяться в Заяві-договорі, можуть бути в будь-який час перевірені уповноваженими АТ
«ТАСКОМБАНК» особами або правонаступниками, в т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств із використанням будь-яких джерел інформації.
21. Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт підтверджує, що Банком йому була надана, а Клієнтом отримана в повному обсязі інформація,
визначена ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Я, (вказується ПІБ клієнта), отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору №(вказується номер заяви) на відкриття поточного
рахунку від (вказується дата подання заяви), а також повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних клієнтів
Банку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також до моменту укладання цього
Договору, Банк ознайомив мене з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Підпис Клієнта: ___________________

Дата отримання: (вказується дата подання заяви)

-2-

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Ідентифікаційний код: (вказується ідентифікаційний код банку)
Код банку: (вказується код банку)
Коррахунок № (вказується номер коррахунку) в Національному Банку
України
Місцезнаходження: (вказується місцезнаходження банку)
Поштова адреса: (вказується поштова адреса банку)
Відділення: (вказується повна назва відділення)
Адреса відділення: (вказується адреса відділення)

паспорт серії ___ № ____ , виданий _________року (вказуються реквізити
паспорту)
який (яка) проживає за адресою: (вказується адреса Клієнта)
реєстраційний номер облікової картки платника податків
______(вказується номер облікової картки платника податків Клієнта)
Мобільний номер телефону: (вказується номер телефону Клієнта)

Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) на підставі довіреності
№__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа,
ким посвідчена)
______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

мп

______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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