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1.
Персональні дані Клієнта:
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові (по батькові за наявності):
_________«CUSTOMERFULLNAME»_______________________.
1.2. Прізвище, ім’я латинською транслітерацією:
_________________________________________________________________________________.
1.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
________ INN____________________________________________________.
2. Шляхом підписання цієї Заяви-Договору Клієнт:
2.1.
акцептує Публічну пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування
фізичних осіб (у редакції, що є чинною на дату укладення цією Заяви-Договору), яка розміщена на веб-сайті Банку в мережі
Інтернет: www.tascombank.com.ua (надалі – «Публічна пропозиція»), і беззастережно приєднується до умов Публічної
пропозиції та укладає з АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк) Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
2.2.
підтверджує, що дана Заява-Договір, Публічна пропозиція, Тарифи Банку разом складають Договір про комплексне
банківське обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) та є його невід’ємними частинами. Тарифи Банку розміщені на
Офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.tascombank.com.ua.
2.3.
підтверджує, що він ознайомлений(-на) із змістом цієї Заяви-Договору, Тарифами, Публічною пропозицією, Договором та
повністю з ними згодний (-а), а також, зобов’язується регулярно ознайомлюватися зі змінами до зазначених документів та
Договору на Офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.tascombank.com.ua. Умови Договору є зрозумілими для Клієнта,
обов’язковими для виконання, та заперечення щодо них відсутні.
3. Прошу:
3.1.
оформити мені наступний Пакет послуг: (вказується назва Пакета послуг).
3.2.
відкрити поточний рахунок у (вказується вид валюти) на моє ім’я (вказується ПІБ особи на ім’я якої відкривається
рахунок)
3.3.
оформити (емітувати) на моє ім’я та видати мені платіжну картку класу ___________(MasterCard WorldElite/Visa
Infinite/Visa Platinum чіп/Visa Gold чіп /MasterCard Gold Debit/MasterCard Debit Unembossed).
3.4.
надавати послугу СМС інформування за поточним рахунком у валюті (вказується вид валюти) на номер мобільного
телефону, що вказаний у розділі «Реквізити та підписи Сторін» цієї Заяви-Договору.
3.5.
підключити мене до інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS 2U».
3.6.
наведений нижче мій підпис вважати зразком мого підпису, а також вважати усі наведені нижче зразки підписів
обов’язковими під час здійснення операцій за рахунком/рахунками.
Зразок підпису Клієнта: ___________________(підпис)
Зразки підписів довірених осіб: _________(ПІБ довіреної особи)_________________(підпис)_________________
_________(ПІБ довіреної особи)_____________ (підпис)____________________________
3.7. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: CustomerAdressResidential або електронною адресою:
___________( e-mail). Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.
4. Заяви:
4.1.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття використання і закриття рахунків і національній та іноземних валютах,
затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові.
Мені відомо про те що банківські рахунки забороняється використовувати для проведення операцій пов’язаних із здійсненням
підприємницької діяльності. Із режимом використання поточного рахунку, що передбачені нормативно-правовими актами
НБУ, ознайомлений та зобов’язуюся їх використовувати.
4.2.
Письмові розпорядження відносно обслуговування Поточного рахунку підписуватимуться мною або особою
уповноваженою на це мною згідно з довіреністю, що оформлена належним чином. У разі зміни повноважень вищезазначеної
особи щодо права розпорядження Поточним рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це Банк в письмовий формі.
Підпис, зазначений у п.3.6. цієї Заяви-Договору як зразок підпису власника Поточного рахунку прошу вважати зразком мого
підпису під час здійснення операцій по поточному рахунку та будь-яких інших рахунках, що будуть відкриті на моє ім’я в
Банку.
4.3.
Я надаю згоду на отримання повідомлень та/або інформації Банку щодо нових послуг Банку, продуктів Банку, чи
інформування про новини, акції, пропозиції, зміни у тарифах, умовах обслуговування та надання банківських послуг, для
відправки SMS повідомлень щодо обслуговування в інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS 2U», в т.ч. й SMS повідомлень
(повідомлень у мессенджерах Viber, WhatsApp, тощо) з одноразовим цифровим паролем тощо за адресою електронної пошти,
номерами телефонів, вказаними в цій Заяві-Договорі або будь-яким іншим шляхом.
4.4.
Підписанням цього Договору Я надаю Банку дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю за цим
Договором у повному обсязі та у формі, яка визначається Банком. Зокрема, але не виключно, надаю згоду на розкриття
інформації, що містить банківську таємницю, у випадках: відступлення Банком прав вимоги третій особі (новому кредитору)
та/або звернення Банком до правоохоронних органів, судових органів, органів нотаріату та/або третіх осіб за захистом своїх
прав та інтересів та/або надання третіми особами послуг Банку на підставі договорів доручення, договорів про надання
юридичних послуг, договорів про надання послуг в частині вручення заохочень та призів в разі прийняття участі в акціях
Банку, тощо та/або з метою виконання вимог Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» та/або надання
страховим компаніям та їх представникам інформації в обсязі, необхідному для підготовки проектів договорів страхування та
укладання договорів страхування та/або у випадках здійснення Клієнтом операцій за допомогою платіжних терміна лів.
4.5.
Підтверджую, що я ознайомлений (-на) з Тарифами Банку та лімітами на операції в Інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS
2U», погоджуюсь із ними.
4.6.
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 днів з дати настання відповідних змін.
4.7.
Достовірність усіх даних, вказаних в цій Заяві-Договорі, підтверджую.
4.8.
Підписанням цієї Заяви-Договору я, як суб’єкт персональних даних, надаю згоду Банку на обробку та використання моїх
персональних даних з метою надання мені банківських послуг, передбачених Договором, а також, з метою
надання/пропонування мені інших послуг, не передбачених Договором. Також, надаю згоду на передачу моїх персональних

даних з правом їх обробки та використання третім особам, залучених Банком на договірній основі до процесу обслуговування
Договору, та повернення моєї заборгованості перед Банком за цим Договором, а також на надання моїх персональних даних
до IRS, відповідно до Закону FATCA. Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку,
визначається Банком відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Предмет Заяви-Договору.
5.1.
На підставі цієї Заяви-Договору та наданих Клієнтом документів Банк:
5.2.
Відкриває Клієнту, обслуговує на умовах Пакету послуг (вказується назва Пакета послуг) поточний рахунок (вказується
номер поточного рахунку) у (вказується вид валюти), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» та здійснює розрахунково-касове
обслуговування Клієнта.
5.3.
Випускає до поточного рахунку (вказується номер поточного рахунку) у (вказується вид валюти), відкритого в АТ
«ТАСКОМБАНК»
платіжну картку класу ___________(MasterCard WorldElite/Visa Infinite/Visa Platinum чіп/Visa Gold чіп
/MasterCard Gold Debit/MasterCard Debit Unembossed), ПІБ латинською______________, Пароль _________________ та видає
цю платіжну картку Клієнту.
5.4.
Надає Клієнту послугу СМС інформування за поточним рахунком у валюті (вказується вид валюти).
5.5.
Клієнт зобов’язується оплачувати послуги, надані Банком, в порядку та умовах, визначених у цій Заяві-Договорі,
Правилах, Пакету послуг та Тарифах.
6. Клієнт має право використовувати вказаний в цієї Заяві-Договорі електронний платіжний засіб для здійснення платіжних
операцій відповідно до режиму поточного рахунку, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку.
Правила виконання операцій з використанням електронних платіжних засобів та максимальний строк їх виконання вказані в
Публічній пропозиції.
7. Поточний рахунок обслуговується за дебетово-кредитною схемою. Гарантійне забезпечення та/або незнижувальний залишок
коштів на рахунку не встановлюється, якщо інше не передбачено письмовою згодою сторін.
8. Порядок повідомлення користувача про зміну тарифів Банку та отримання згоди користувача на їх зміну, інформація про
ліміти та/або обмеження за операціями з використанням електронного платіжного засобу або платіжних додатків,
реалізованих в електронному платіжному засобі (за наявності), право користувача на одержання виписок про рух коштів за
його рахунком, періодичність та порядок їх отримання, порядок забезпечення емітентом та користувачем заходів безпеки під
час користування електронним платіжним засобом, порядок розгляду спорів вказані в Публічних правилах, Тарифах,
документах, що підписані між Банком та Клієнтом.
9. На час встановлення правомірності переказу Банк має право зупиняти зарахування коштів на рахунок Клієнта у разі
надходження від Банку-ініціатора повідомлення про неналежний переказ коштів.
10. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт доручає Банку, а Банк набуває право протягом дії цієї Заяви-Договору та/або
Договору здійснювати договірне списання грошових коштів:
10.1.
з поточного рахунку в оплату послуг Банку за цією Заявою-Договором у розмірі, визначеному Тарифами, в порядку,
передбаченому цією Заявою-Договором, Правилами, та у випадках здійснення Клієнтом операцій з купівлі іноземної валюти з
метою сплати податків та зборів до держаного бюджету України в порядку та у розмірі, визначеними чинним законодавством
України. Надане Банку Клієнтом за цим підпунктом Заяви-Договором право Договірного списання виникає та може бути
використане Банком для оплати винагороди Банку за послуги Банку згідно з відповідними Тарифами та/або договором,
10.2.
з будь-яких поточних рахунків Клієнта в Банку в національній та/або іноземній валюті, у тому числі, але не виключно,
зазначених у цьому пункті цієї Заяви-Договорі нижче, а також з інших поточних рахунків, що будуть відкриті Клієнтом в
Банку в майбутньому протягом строку дії цієї Заяви-Договору з метою погашення будь-якої заборгованості Клієнта перед
Банком (в тому числі неустойки (пені, штрафи) інших платежів, тощо), за цією Заявою-Договором та/або договорами,
укладеними (або такими, що будуть укладені в майбутньому) між Банком та Клієнтом (в тому числі за договорами поруки, за
якими Клієнт поручився (поручиться) перед Банком за виконання третьою особою зобов’язань за договорами, що укладені
між Банком та третьою особою) у випадку, якщо Клієнт не виконає вчасно свої зобов’язання зі сплати таких платежів у
строки, визначені відповідними договорами. Своє право на договірне списання Банк може використати необмежену кількість
разів. Надане Банку Клієнтом за цим підпунктом цієї Заяви-Договору право договірного списання виникає та може бути
використане Банком починаючи з наступного робочого дня після останнього дня строку, визначеного для здійснення
Клієнтом платежів за відповідним договором, а в разі не визначення таким договором строку – в день отримання Клієнтом
платежів за відповідним договором, що зазначено у такій вимозі або у відповідному договорі, заборгованість за яким
погашається.
За цією Заявою-Договором Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснити Договірне списання з наступних рахунків
Клієнта: № _______________(вказується вид валюти), відкритих в Банку та з інших поточних рахунків, що будуть відкриті
Клієнтом в Банку в майбутньому.
Банк має право без попереднього інформування Клієнта розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Рахунок за
ініціативою Банк:
– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення;
– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додатковими
угодами/змінами до ДКБО/Договорів.
Під час закриття Рахунку залишок коштів, у випадку закриття Рахунку у зв’язку з відмовою Банку від цього обслуговування,
перераховується на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» та зберігається на ньому без
нарахування процентів до моменту звернення власника цих коштів щодо розпорядження ним.
При цьому Сторони домовились, що Договір розривається, а закриття рахунку не потребує додаткових згод, угод, документів.
11. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів за вкладом (довідка про
систему гарантування вкладів фізичних осіб).
11.1.
Повернення власних коштів на поточному рахунку гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Перелік
умов за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладу викладені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» (далі по тексту цієї Заяви-Договору – «Закон») та на офіційній сторінці Фонду в мережі інтернет
www.fg.gov.ua.
11.2.
С
11.3.
у
Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від
м
вкладника
(або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або
а
шляхом
видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
11.4.
г
Сторони погодили, що кожного останнього дня календарного року, наступного після укладання Договору, Банк
р
направляє
Клієнту для ознайомлення актуальну Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Довідка про
а
систему
гарантування вкладів фізичних осіб направляється Банком в електронному вигляді через систему дистанційного
н
доступу
до рахунків.
11.5.
и
Нарахування процентів за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі
ч
прийняття
НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною 2 статті 77
н
Закону
України «Про банки і банківську діяльність» - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
о
г

ліквідацію Банку).
11.6.
Відшкодування коштів за Вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування
суми Вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют встановленим НБУ на день початку процедури виведення Банку
з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав визначених частиною 2 статті 77 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленими НБУ на день початку ліквідації Банку).
З умовами довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений __________(ПІБ) ___________ (підпис).
12. Загальні положення:
12.1.
Підтверджую досягнення згоди щодо всіх умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ
«ТАСКОМБАНК».
12.2.
Підписанням цієї Заяви-Договору Сторони підтверджують, що Клієнту Банком надана інформація в порядку та обсязі
відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
12.3.
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 (далі – рахунок) відповідно до Пакету послуг
«tariff_plan» (вказується назва Пакета послуг), операції за яким можуть здійснюватися із використанням електронних
платіжних засобів, в валюті ________ (вказується вид валюти), оформлення банківської платіжної картки класу
___________(MasterCard WorldElite/Visa Infinite/Visa Platinum чіп/Visa Gold чіп/MasterCard Gold Debit /MasterCard Debit
Unembossed), поточного рахунку №_____________ у валюті (вказується вид валюти ) на умовах, викладених у Договорі.
12.4.
У всьому іншому, що не передбачено цією Заявою-Договором, Сторони керуються умовами Договору та чинним
законодавством України.
12.5.
Заява-Договір набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Клієнтом і Банком своїх
зобов’язань за нею.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
«Customer»
Ідентифікаційний код: 09806443
Код банку: 339500
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30.
Адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд.

паспорт Passport_serie №Passport_number,
виданий Passport_Place CustomerPassport_Date
реєстраційний номер облікової картки платника податків
який (яка) мешкає за адресою: Customer_address
адреса для листування:
номер мобільного телефону: Phone
адреса електронної пошти: e-mail

Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє _____________________ на
підставі _____________________________________

ПІБ /
(підпис)

C
u (підпис)
s
t
o
m

(прізвище, ініціали)

Я
,

(прізвище, ініціали)

MERGEFIELD CUSTOMERFULLNAME \* MERGEFORMAT «CUSTOMERFULLNAME», отримав/отримала від Банку один примірник
З
а
я
Підписанням цієї Заяви-Договору я виражаю своє повне і безумовне прийняття публічної пропозиції Банка укласти
в
договір
щодо банківського обслуговування на умовах встановлених Банком в Публічній пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на
и
укладення
Договору про комплексне банківське обслуговування, яка є невід’ємною частиною цієї Заяви-Договору та
розміщена
на сайті Банку.
д
З текстом підрозділів, пунктів, підпунктів Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладення Договору про
о
комплексне
банківське обслуговування, зокрема, щодо відкриття та обслуговування поточного(-их) рахунку(-ів) з
г
використанням
електронних платіжних засобів, послуг у Інтернет-банкінгу «ТАС 24» / «TAS 2U» та з Тарифами перед
о
укладанням
цієї Заяви-Договору ознайомлений, повністю зрозумів її зміст та погоджуюсь з усім викладеним у них
в
______________
(ПІБ), ______________ (підпис).
о
р
АТ «ТАСКОМБАНК»
у
Відмітки Банку
(заповнюється Банком, після підписання Заяви-Договору Клієнтом)
№
Відкрити поточний рахунок
Документи на оформлення
у ___________________
(вид валюти)
M
E
дозволяю
R
G
E
Керівник
F
(уповноважена керівником особа)
I
Дата
E
"___"
____________ 200_ р.
L
D
N балансового рахунку
C
R
E
D
I
T
N
U
M
B

відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено
обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

(підпис)
відкриття

N особового рахунку

рахунку

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
(підпис)

Заява-договір № doc_no
на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та
оформлення платіжної картки
(зразок Клієнта)
Deal_Town

Deal_Date

1. Персональні дані Клієнта:
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові (по батькові за наявності):
_________«CUSTOMERFULLNAME»________________________________.
1.2. Прізвище, ім’я латинською транслітерацією:
_________________________________________________________________________________.
1.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
_________ INN ____________________________.
2. Шляхом підписання цієї Заяви-Договору Клієнт:
2.1. акцептує Публічну пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування
фізичних осіб (у редакції, що є чинною на дату укладення цією Заяви-Договору), яка розміщена на веб-сайті Банку в
мережі Інтернет: www.tascombank.com.ua (надалі – «Публічна пропозиція»), і беззастережно приєднується до умов
Публічної пропозиції та укладає з АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк) Договір про комплексне банківське обслуговування
фізичних осіб.
2.2. підтверджує, що дана Заява-Договір, Публічна пропозиція, Тарифи Банку разом складають Договір про комплексне
банківське обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) та є його невід’ємними частинами. Тарифи Банку розміщені на
Офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.tascombank.com.ua.
2.3. підтверджує, що він ознайомлений(-на) із змістом цієї Заяви-Договору, Тарифами, Публічною пропозицією, Договором та
повністю з ними згодний (-а), а також, зобов’язується регулярно ознайомлюватися зі змінами до зазначених документів та
Договору на Офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.tascombank.com.ua. Умови Договору є зрозумілими для
Клієнта, обов’язковими для виконання, та заперечення щодо них відсутні.
3. Прошу:
3.1. оформити мені наступний Пакет послуг: (вказується назва Пакета послуг).
3.2. відкрити поточний рахунок у (вказується вид валюти) на моє ім’я (вказується ПІБ особи на ім’я якої відкривається рахунок)
3.3. оформити (емітувати) на моє ім’я та видати мені платіжну картку класу ___________(MasterCard WorldElite/Visa Infinite/Visa
Platinum чіп/Visa Gold чіп /MasterCard Gold Debit/MasterCard Debit Unembossed).
3.4. надавати послугу СМС інформування за поточним рахунком у валюті (вказується вид валюти) на номер мобільного
телефону, що вказаний у розділі «Реквізити та підписи Сторін» цієї Заяви-Договору.
3.5. підключити мене до інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS 2U».
3.6. наведений нижче мій підпис вважати зразком мого підпису, а також вважати усі наведені нижче зразки підписів
обов’язковими під час здійснення операцій за рахунком/рахунками.

3.7.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Зразок підпису Клієнта: ___________________(підпис)
Зразки підписів довірених осіб: _________(ПІБ довіреної особи)_________________(підпис)_________________
_________(ПІБ довіреної особи)_____________ (підпис)____________________________
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: CustomerAdressResidential або електронною адресою:
___________(e-mail). Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.
Заяви:
Із змістом Інструкції про порядок відкриття використання і закриття рахунків і національній та іноземних валютах,
затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові.
Мені відомо про те що банківські рахунки забороняється використовувати для проведення операцій пов’язаних із
здійсненням підприємницької діяльності. Із режимом використання поточного рахунку, що передбачені нормативноправовими актами НБУ, ознайомлений та зобов’язуюся їх використовувати.
Письмові розпорядження відносно обслуговування Поточного рахунку підписуватимуться мною або особою уповноваженою
на це мною згідно з довіреністю, що оформлена належним чином. У разі зміни повноважень вищезазначеної особи щодо
права розпорядження Поточним рахунком зобов’язуюсь негайно повідомити про це Банк в письмовий формі. Підпис,
зазначений у п.3.6. цієї Заяви-Договору як зразок підпису власника Поточного рахунку прошу вважати зразком мого
підпису під час здійснення операцій по поточному рахунку та будь-яких інших рахунках, що будуть відкриті на моє ім’я в
Банку.
Я надаю згоду на отримання повідомлень та/або інформації Банку щодо нових послуг Банку, продуктів Банку, чи
інформування про новини, акції, пропозиції, зміни у тарифах, умовах обслуговування та надання банківських послуг , для
відправки SMS повідомлень щодо обслуговування в інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS 2U», в т.ч. й SMS повідомлень
(повідомлень у мессенджерах Viber, WhatsApp, тощо) з одноразовим цифровим паролем тощо за адресою електронної
пошти, номерами телефонів, вказаними в цій Заяві-Договорі або будь-яким іншим шляхом.
Підписанням цього Договору Я надаю Банку дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю за цим
Договором у повному обсязі та у формі, яка визначається Банком. Зокрема, але не виключно, надаю згоду на розкриття
інформації, що містить банківську таємницю, у випадках: відступлення Банком прав вимоги третій особі (новому кредитору)
та/або звернення Банком до правоохоронних органів, судових органів, органів нотаріату та/або третіх осіб за захистом
своїх прав та інтересів та/або надання третіми особами послуг Банку на підставі договорів доручення, договорів про
надання юридичних послуг, договорів про надання послуг в частині вручення заохочень та призів в разі прийняття участі в
акціях Банку, тощо та/або з метою виконання вимог Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» та/або
надання страховим компаніям та їх представникам інформації в обсязі, необхідному для підготовки проектів договорів
страхування та укладання договорів страхування та/або у випадках здійснення Клієнтом операцій за допомогою платіжних
терміналів.
Підтверджую, що я ознайомлений (-на) з Тарифами Банку та лімітами на операції в Інтернет-банкінгу «ТАС24»/«TAS 2U»,
погоджуюсь із ними.
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 днів з дати настання відповідних змін.
Достовірність усіх даних, вказаних в цій Заяві-Договорі, підтверджую.
Підписанням цієї Заяви-Договору я, як суб’єкт персональних даних, надаю згоду Банку на обробку та використання моїх
персональних даних з метою надання мені банківських послуг, передбачених Договором, а також, з метою

надання/пропонування мені інших послуг, не передбачених Договором. Також, надаю згоду на передачу моїх персональних
даних з правом їх обробки та використання третім особам, залучених Банком на договірній основі до процесу
обслуговування Договору, та повернення моєї заборгованості перед Банком за цим Договором, а також на надання моїх
персональних даних до IRS, відповідно до Закону FATCA. Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у базі
персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Предмет Заяви-Договору.
5.1. На підставі цієї Заяви-Договору та наданих Клієнтом документів Банк:
5.2. Відкриває Клієнту, обслуговує на умовах Пакету послуг (вказується назва Пакета послуг) поточний рахунок (вказується
номер поточного рахунку) у (вказується вид валюти), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» та здійснює розрахунково-касове
обслуговування Клієнта.
5.3. Випускає до поточного рахунку (вказується номер поточного рахунку) у (вказується вид валюти), відкритого в АТ
«ТАСКОМБАНК» платіжну картку класу ___________(MasterCard WorldElite/Visa Infinite/Visa Platinum чіп/Visa Gold чіп
/MasterCard Gold Debit/MasterCard Debit Unembossed), ПІБ латинською______________, Пароль _________________ та
видає цю платіжну картку Клієнту.
5.4. Надає Клієнту послугу СМС інформування за поточним рахунком у валюті (вказується вид валюти).
5.5. Клієнт зобов’язується оплачувати послуги, надані Банком, в порядку та умовах, визначених у цій Заяві-Договорі, Правилах,
Пакету послуг та Тарифах.
6. Клієнт має право використовувати вказаний в цієї Заяві-Договорі електронний платіжний засіб для здійснення платіжних
операцій відповідно до режиму поточного рахунку, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку.
Правила виконання операцій з використанням електронних платіжних засобів та максимальний строк їх виконання вказані
в Публічній пропозиції.
7. Поточний рахунок обслуговується за дебетово-кредитною схемою. Гарантійне забезпечення та/або незнижувальний
залишок коштів на рахунку не встановлюється, якщо інше не передбачено письмовою згодою сторін.
8. Порядок повідомлення користувача про зміну тарифів Банку та отримання згоди користувача на їх зміну, інформація про
ліміти та/або обмеження за операціями з використанням електронного платіжного засобу або платіжних додатків,
реалізованих в електронному платіжному засобі (за наявності), право користувача на одержання виписок про рух коштів за
його рахунком, періодичність та порядок їх отримання, порядок забезпечення емітентом та користувачем заходів безпеки
під час користування електронним платіжним засобом, порядок розгляду спорів вказані в Публічних правилах, Тарифах,
документах, що підписані між Банком та Клієнтом.
9. На час встановлення правомірності переказу Банк має право зупиняти зарахування коштів на рахунок Клієнта у разі
надходження від Банку-ініціатора повідомлення про неналежний переказ коштів.
10. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт доручає Банку, а Банк набуває право протягом дії цієї Заяви-Договору та/або
Договору здійснювати договірне списання грошових коштів:
10.1. з поточного рахунку в оплату послуг Банку за цією Заявою-Договором у розмірі, визначеному Тарифами, в порядку,
передбаченому цією Заявою-Договором, Правилами, та у випадках здійснення Клієнтом операцій з купівлі іноземної валюти
з метою сплати податків та зборів до держаного бюджету України в порядку та у розмірі, визначеними чинним
законодавством України. Надане Банку Клієнтом за цим підпунктом Заяви-Договором право Договірного списання виникає
та може бути використане Банком для оплати винагороди Банку за послуги Банку згідно з відповідними Тарифами та/або
договором,
10.2. з будь-яких поточних рахунків Клієнта в Банку в національній та/або іноземній валюті, у тому числі, але не виключно,
зазначених у цьому пункті цієї Заяви-Договорі нижче, а також з інших поточних рахунків, що будуть відкриті Клієнтом в
Банку в майбутньому протягом строку дії цієї Заяви-Договору з метою погашення будь-якої заборгованості Клієнта перед
Банком (в тому числі неустойки (пені, штрафи) інших платежів, тощо), за цією Заявою-Договором та/або договорами,
укладеними (або такими, що будуть укладені в майбутньому) між Банком та Клієнтом (в тому числі за договорами поруки,
за якими Клієнт поручився (поручиться) перед Банком за виконання третьою особою зобов’язань за договорами, що
укладені між Банком та третьою особою) у випадку, якщо Клієнт не виконає вчасно свої зобов’язання зі сплати таких
платежів у строки, визначені відповідними договорами. Своє право на договірне списання Банк може використати
необмежену кількість разів. Надане Банку Клієнтом за цим підпунктом цієї Заяви-Договору право договірного списання
виникає та може бути використане Банком починаючи з наступного робочого дня після останнього дня строку, визначеного
для здійснення Клієнтом платежів за відповідним договором, а в разі не визначення таким договором строку – в день
отримання Клієнтом платежів за відповідним договором, що зазначено у такій вимозі або у відповідному договорі,
заборгованість за яким погашається.
За цією Заявою-Договором Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснити Договірне списання з наступних рахунків
Клієнта: № _______________(вказується вид валюти), відкритих в Банку та з інших поточних рахунків, що будуть відкриті
Клієнтом в Банку в майбутньому.
10.3. Банк має право без попереднього інформування Клієнта розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Рахунок
за ініціативою Банк:
– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення;
– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додатковими
угодами/змінами до ДКБО/Договорів.
Під час закриття Рахунку залишок коштів, у випадку закриття Рахунку у зв’язку з відмовою Банку від цього обслуговування,
перераховується на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками» та зберігається на ньому без
нарахування процентів до моменту звернення власника цих коштів щодо розпорядження ним.
При цьому Сторони домовились, що Договір розривається, а закриття рахунку не потребує додаткових згод, угод, документів.
11. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів за вкладом (довідка про
систему гарантування вкладів фізичних осіб).
11.1. Повернення власних коштів на поточному рахунку гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Перелік умов
за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладу викладені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» (далі по тексту цієї Заяви-Договору – «Закон») та на офіційній сторінці Фонду в мережі інтернет
www.fg.gov.ua.
11.2. Сума граничного розміру відшкодування коштів Фонду визначена на офіційній сторінці Фонду в мережі інтернет
www.fg.gov.ua.
11.3. 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».
11.4. 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 фізичних осіб направляється Банком в електронному вигляді через систему дистанційного доступу до

рахунків.
11.5. Нарахування процентів за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі
прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною 2 статті 77
Закону України «Про банки і банківську діяльність» - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію Банку).
11.6. Відшкодування коштів за Вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми
Вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют встановленим НБУ на день початку процедури виведення Банку з
ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав визначених частиною 2 статті 77 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленими НБУ на день початку ліквідації Банку).
З умовами довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений __________(ПІБ) ___________ (підпис).
12. Загальні положення:
12.1. Підтверджую досягнення згоди щодо всіх умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ
«ТАСКОМБАНК».
12.2. Підписанням цієї Заяви-Договору Сторони підтверджують, що Клієнту Банком надана інформація в порядку та обсязі
відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
12.3. 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 (далі – рахунок) відповідно до Пакету
послуг «tariff_plan» (вказується назва Пакета послуг), операції за яким можуть здійснюватися із використанням
електронних платіжних засобів, в валюті ________ (вказується вид валюти), оформлення банківської платіжної картки
класу ___________(MasterCard WorldElite/Visa Infinite/Visa Platinum чіп/Visa Gold чіп/MasterCard Gold Debit /MasterCard
Debit Unembossed), поточного рахунку №_____________ у валюті (вказується вид валюти ) на умовах, викладених у
Договорі.
12.4. У всьому іншому, що не передбачено цією Заявою-Договором, Сторони керуються умовами Договору та чинним
законодавством України.
12.5. Заява-Договір набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Клієнтом і Банком своїх
зобов’язань за нею.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Ідентифікаційний код: 09806443
Код банку: 339500
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30.
Адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, буд.
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє _____________________ на
підставі _____________________________________

ПІБ /
(підпис)
(прізвище, ініціали)

Я

КЛІЄНТ
«Customer»

паспорт Passport_serie №Passport_number,
виданий Passport_Place CustomerPassport_Date
реєстраційний номер облікової картки платника податків
який (яка) мешкає за адресою: Customer_address
адреса для листування:
номер мобільного телефону: Phone
адреса електронної пошти: e-mail
C
u (підпис)
s
t
o
m

(прізвище, ініціали)

,
MERGEFIELD CUSTOMERFULLNAME \* MERGEFORMAT «CUSTOMERFULLNAME», отримав/отримала від Банку один примірник
З
а
я
Підписанням цієї Заяви-Договору я виражаю своє повне і безумовне прийняття публічної пропозиції Банка укласти
в
договір
щодо банківського обслуговування на умовах встановлених Банком в Публічній пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на
и
укладення
Договору про комплексне банківське обслуговування, яка є невід’ємною частиною цієї Заяви-Договору та
розміщена
на сайті Банку.
д
З текстом підрозділів, пунктів, підпунктів Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладення Договору про
о
комплексне
банківське обслуговування, зокрема, щодо відкриття та обслуговування поточного(-их) рахунку(-ів) з
г
використанням
електронних платіжних засобів, послуг у Інтернет-банкінгу «ТАС 24» / «TAS 2U» та з Тарифами перед
о
укладанням
цієї Заяви-Договору ознайомлений, повністю зрозумів її зміст та погоджуюсь з усім викладеним у них
в
______________
(ПІБ), ______________ (підпис).
о
р
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№
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