ВІДДІЛЕННЯ № ___ АТ «АЙБОКС БАНК» у м. ________________
Дата заповнення «___» __________ 20__ р.
ЗАЯВА-ДОГОВІР № _____________
на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб
в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі – Заява-договір)
Я,
Прізвище
Ім’я
По батькові (за наявності)
Прізвище, Ім’я латинськими літерами (згідно з даними паспорта
громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), у разі
відсутності останнього – довільно латинською транскрипцією)
Прошу відкрити на моє ім’я поточний рахунок (далі - Рахунок) у валюті: Гривні
Тип платіжної картки: VISA Classic instant
VISA Classic
VISA Gold
Терміново
за тарифами:
Для ідентифікації Вас як дійсного власника Рахунку в подальшому,
необхідно вказати пароль, який будете знати лише Ви. Наприклад, це
може бути дівоче прізвище вашої матері:

Доларах США
VISA Platinum

Євро

ВАЖЛИВО___________________

Вкажіть Вашу електронну адресу, на яку Банк може надсилати Вам інформацію: ________________________.
Вкажіть номер Вашого контактного та мобільного телефону(ів): _______________________________________.
Прошу підключити платіжну картку до послуги SMS-Banking (оплата згідно з тарифами) .
Цим я погоджуюсь, що інформація за Рахунком буде передаватись по незахищених каналах зв’язку і може стати
відома третім особам.
Вкажіть номер телефону на який будуть надходити повідомлення про зміну стану Рахунку +380______________.
________________
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАПЕВНЕННЯ
Я, Клієнт, підписанням цієї Заяви-договору:
• підтверджую, що надані мною документи Банку є чинними (дійсними) та повідомлені мною у цій Заявідоговорі дані відповідають дійсності;
• підтверджую прийняття (акцепт) та повне розуміння змісту і приєднуюсь до Умов банківського
обслуговування фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі –
Умови Банку) та Тарифів Банку, що розміщені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет:
https://iboxbank.online (або у разі її подальшої зміни – за іншою електронною адресою, що буде вказана в
Умовах Банку). Тарифи Банку чинні на момент підписання Заяви-договору мені відомі;
• безумовно визнаю та погоджуюся, що Умови Банку, Тарифи Банку, ця Заява-договір, разом зі всіма змінами,
додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором
банківського
обслуговування (далі - Договір), складають його зміст, мають обов’язкову силу та застосовуються до
відносин сторін Заяви-договору так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті Заяви-договору. Всі
терміни в цій Заяві-договорі вживаються в значеннях, що наведені в Умовах Банку, а якщо вони Умовами
Банку не визначені, то вони вживаються у розумінні відповідно до законодавства України або звичаїв
ділового обороту;
• підтверджую, що мені зрозумілий порядок внесення змін до Умов Банку та Тарифів Банку та погоджуюсь з
цим. Зміни вносяться у встановлені Умовами Банку строки, зокрема, шляхом направлення Банком Клієнту
повідомлення на Сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на Сайті
Банку, а Клієнт погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті Банку, в тому числі й щодо
змін до Умов Банку та Тарифів Банку;
Сторінка 1 з 3

• підтверджую, що мною отримано примірник чинних Тарифів Банку на обслуговування ПК, що діють на дату
укладення цього Договору шляхом їх завантаження з офіційного сайту Банку https://iboxbank.online;
• Умови Банку прошу надати шляхом самостійної можливості завантаження чинних Умов Банку, розміщених
на
офіційному
сайті
Банку
у
мережі
Інтернет
за
посиланням
https://iboxbank.online/ua/umovi_bankivskogo_obslugovuvannya.html власними засобами;
• зобов’язуюсь дотримуватись Умов Банку, що оприлюднені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за
посиланням: https://iboxbank.online/ua/umovi_bankivskogo_obslugovuvannya.html;
• зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку
України від 12 листопада 2003 року № 492, я ознайомлений (а), вимоги цієї Інструкції для мене є 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 Банк у
письмовій формі;
• підтверджую, що ознайомлений з тим, що Рахунок, який відкривається для мене АТ «АЙБОКС БАНК»,
забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької
діяльності та незалежної професійної діяльності;
• усе листування щодо цього Рахунку прошу надсилати за фактичною адресою місця проживання та/або
адресою реєстрації, зазначених в цій Заяві-договорі. Про зміну адреси зобов’язуюсь повідомляти Банк
письмово;
• зобов’язуюсь про всі зміни даних, які зазначені в Заяві-договорі повідомляти в Банк письмово не пізніше 5
днів з моменту таких змін;
• повідомлена мною інформація є достовірною та уповноважую АТ «АЙБОКС БАНК» перевіряти цю та іншу
інформацію, яка може бути потрібною, у роботодавця, за місцем проживання або у представників державної
влади та місцевого самоврядування тощо;
• надаю Банку право: на обробку моїх персональних даних, отриманих у зв’язку з заповненням Заявидоговору, які вимагаються Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про
банки і банківську діяльність» щодо обробки та передачі третім особам; на їх використання в наступних
цілях: забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного
управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; забезпечення реалізації
відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; забезпечення реалізації відносин з
акціонерами АТ «АЙБОКС БАНК» та пов’язаними особами; на передачу персональних даних третім особам
відповідно до зазначених цілей;
• проінформований(а) про покладені на Банк зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що отримання Банком персональних
даних не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині їх обробки, що обробка
персональних даних Банком здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
• підтверджую, що отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
1. Банк відповідно до умов Договору:
1.1 відкриває Клієнту Рахунок
№___________________ код валюти __________,
за тарифами
___________________;
1.2 здійснює випуск та надає Клієнту платіжну картку___________________ (далі – ПК або Картка) та
персональний ідентифікаційний номер (далі-ПІН) до неї;
1.3 здійснює обслуговування Рахунку* і ПК Клієнта.
2. Клієнт підтверджує, що надав свою згоду Банку на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання,
використання та поширення інформації щодо себе через Бюро кредитних історій, з якими співпрацює Банк.
3. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Умовами Банку стосовно Клієнта,
рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Умовами Банку стосовно Банку.
4. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним, визначаються законодавством
України.
5. Умови гарантування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб викладені в п. 3.4. Підрозділу 3
Розділу ІІ Умов Банку.
6. Клієнт підтверджує, що до підписання Заяви-договору одержав та ознайомився з довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Довідка), що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого
рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №825. Клієнт підтверджує згоду на отримання Довідки не
рідше 1 разу на рік, після підписання цієї Заяви-договору, одним із наступних способів: а) шляхом ознайомлення
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Клієнта з Довідкою під підпис при відвідуванні Банку; б) шляхом направлення Клієнту Довідки на
адресу/електронну адресу, що зазначені в цій Заяві-договорі; в) в електронній формі, шляхом самостійного
завантаження Клієнтом Довідки з офіційного сайту Банку https://iboxbank.online, розміщеної в розділі Фонд
гарантування вкладів.
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вклад - 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;
Я, ___________________________,
договору.

підтверджую факт отримання мною від Банку примірника Заяви –

Дата:«___»_____________20___р.

Особистий підпис: __________________

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
«Клієнт» ________________________________________
паспорт
серія
___
№
___________
виданий
_____________________дата видачі: __________
Найменування та місцезнаходження
Банку:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»,
03150, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 9А,
тел. 0 (800) 500-178
Від імені Банку ___________ (підпис)
___.___20___р.

Адреса реєстрації: ____________
Адреса фактичного проживання/перебування: __________
Тел.: +38
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
_________________________
Підпис Клієнта (використовується як зразок підпису
власника рахунку):
_____________ _______________________ (ПІБ)
Дата «___» ___________ 20___ р
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів)
прошу вважати обов’язковим (обов`язковими) під час
здійснення операцій за рахунком (рахунками).

ВІДМІТКИ БАНКУ (НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ КЛІЄНТОМ)
Ідентифікацію провів. Засвідчую справжність підпису (підписів), який (які) зроблено в моїй присутності
_________________________ (ПІБ Клієнта),
__________________________ (ПІБ працівника Банку, який прийняв Заяву-договір) ________________ (підпис)
«___» __________ 20___ р (дата)
Документи на відкриття рахунку (рахунків) перевірив, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:
Головний
бухгалтер
(або
інша
уповноважена
на
це
особа)
____________________________________________(посада) ________________________________(ПІБ)
_________________(підпис) ___________________(робочий телефон)
Рахунок № ___________________ відкрито «___» _________ 20___ р ___________________ (ПІБ працівника
який відкриває рахунок) _______________(підпис)
Відкрити поточний рахунок в ____________ (вид
валюти), дозволяю.
Керівник (уповноважена особа)
________________________________ (ПІБ, підпис)
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Дата «____» _______________ 20___ р

