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ЗАЯВА-ДОГОВІР №
на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб
В ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі – Заява-договір)
Прізвище
Ім’я
По батькові
Прізвище Ім’я латинськими літерами (згідно з даними паспорта
громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), у разі
відсутності останнього- довільно латинською транскрипцією)
РОЗДІЛ I. ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА ВИПУСК ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
1. Прошу АТ «АЙБОКС БАНК» (далі- Банк):
1.1. Відкрити на моє ім’я/ на ім’я (зазначається ПІБ особи на ім'я якої відкривається рахунок), поточний рахунок
№ (зазначається номер рахунку) код валюти (зазначається назва валюти) (далі -Рахунок);
1.2. Видати платіжну картку :
1.2.1. Платіжна Картка № (зазначається номер платіжної картки) (далі- Картка) та персональний ідентифікацій
номер (далі-ПІН) до неї.
1.2.2. Тип платіжної картки: (зазначається тип платіжної картки)
1.2.3. Терміново: (зазначається Так або Ні)
1.2.4. За тарифами/тарифним пакетом: (зазначається назва тарифного пакету) (далі -Тарифи Банку)
1.2.5. Слово – пароль: (зазначається Пароль) ( пароль для автентифікації ( верифікації))
1.3. Номер мобільного телефону (фінансовий): (зазначається номер мобільного телефону Клієнта)
1.4. Підключити платіжну картку до послуги SMS-Banking (оплата згідно тарифів) до номеру телефона (зазначається
номер мобільного телефону Клієнта)
1.5. Додаткова інформація: [зазначається статус, якщо фізична особа займається підприємницькою та/або
незалежною професійною діяльністю]
РОЗДІЛ II. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Я, Клієнт, підписанням цієї Заяви-договору:
2.1. Акцептую Умови банківського обслуговування фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі – Умови ), розміщені на Сайті Банку https://iboxbank.online (або у разі її зміни
- за іншою електронною адресою, що буде вказала в Умовах ) і беззастережно приєднуюсь до цих Умов та
зобов’язуюсь їх виконувати;
2.2. Підтверджую, що:
• ознайомлена(-ий) з Умовами , Тарифами Банку, розміщених Сайті Банку https://iboxbank.online та отримав(-ла) їх
примірник шляхом самостійного завантаження і цілком згодна(-ий) з їх умовами, вони мені зрозумілі та не потребують
додаткового тлумачення;
• мені відомо про те, що цей Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі
здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності;
• підтверджую, що мною отримано примірник чинних Тарифів Банку на обслуговування Картки, що діють на дату
укладення Заяви-договору шляхом їх завантаження з офіційного Сайту Банку https://iboxbank.online;
• 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;
• безумовно визнаю, що Умови , Тарифи Банку, ця Заява-договір, разом зі всіма змінами, додатками та додатковими
договорами/угодами до них у сукупності є Договором щодо банківського обслуговування (далі-Договір), складають
його зміст, мають обов’язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено
безпосередньо в тексті цього документу;
• підтверджую, що до підписання Заяви-договору інформація, передбачена ч. 2 ст. 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» мені надана шляхом розміщення її у Договорі
та на Сайті Банку;

• підтверджує , що мене було повідомлено про володільця персональних даних (дані надані Банку для надання йому
банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про
захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються мої персональні
дані, а також підтверджую надання своєї згоди Банку на передачу моїх персональних даних третім особам, які мають
договірні відносини з Банком;
• зобов’язуюсь про всі зміни даних, які зазначені в Заяві-договорі повідомляти Банк письмово не пізніше 5 днів з
моменту таких змін.
2.3. Усе листування щодо цього Рахунку прошу надсилати за фактичною адресою місця проживання та/або адресою
реєстрації, зазначених в цій Заяві-договорі, про зміну якої зобов’язуюсь Банк повідомляти письмово.
2.4. 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 рахунку, банківського вкладу (депозиту),
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
2.5. До підписання Заяви-договору одержав та ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб (далі-Довідка). Клієнт підтверджує згоду на отримання Довідки не рідше 1 разу на рік, після підписання Заявидоговору, в електронній формі одним із наступних способів а) шляхом його ознайомлення з Довідкою під підпис
вкладника при відвідуванні Банку; б) шляхом направлення вкладнику Довідки на його поштову адресу, що зазначена
в Заяві-договору; в) шляхом направлення вкладнику скан-копії Довідки на його електронну адресу, що зазначена в
цьому Договорі; г) шляхом розміщення Довідки на офіційному Сайті Банку https://iboxbank.online, розміщеної в
розділі Фонд гарантування вкладів.
2.6. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з Рахунку у випадках та в порядку, передбаченому
Умовами та законодавством України.
2.7. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання,
якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини
непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
2.8. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за цим Договору, передбачені наслідки відповідно
до законодавства з урахуванням Умов.
2.9. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Клієнт має право звернутися до Національного банку
України за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва: https://bank.gov.ua/ або до
судових органів у порядку, визначеному законодавством України.
2.10. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутися до Банку за контактними даними, що
зазначені на Сайті Банку у розділі «Звернення громадян».
2.11. Розірвання Договору за ініціативою Клієнта можливе при відсутності заборгованості за Договором та
здійснюється шляхом надання Клієнтом до Банку заяви за встановленою Банком формою. Розірвання Договору за
ініціативою Клієнта не звільняє його від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.
2.12. Права та обов'язки Сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, а також
порядок зміни і припинення дії договору визначаються Умовами, які погоджуються Клієнтом при підписанні Заявидоговору. Клієнт підписанням Заяви-договору підтверджує, що йому зрозумілий порядок внесення змін до Умов та
Тарифів Банку він погоджується із ними. Зміни вносяться у встановлені Умовами строки 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.
2.13. Клієнт 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.
2.14. Зразок підпису Клієнта/ представника або довіреної особи Клієнта (відповідно), наведений у Розділі III
«РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Заяви-договору.
2.15. Підписання цієї Заяви-договору Клієнт/представник підтверджує отримання свого примірника Договору.
2.16. 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.

РОЗДІЛ III. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
[ПІБ Клієнта]
«АЙБОКС БАНК»
03150, м. Київ. вул. Ділова, 9А
Паспорт серія [серія паспорта Клієнта], № [номер
код ЄДРПОУ 21570492
паспорта Клієнта] , виданий [ким виданий паспорт]
код Банку 322302
[дата видачі]
тел. (044) 205-41-75
РНОКПП:[якщо Клієнт має РНОКПП]
Сайт Банку: https://iboxbank.online
Місце реєстрації: [адреса місця проживання Клієнта]
Ліцензія НБУ: № 53 від 11.07.2018 року
Місце проживання: [адреса місця проживання
Свідоцтво учасника ФГВФО: № 003 від 02.09.1999 року Клієнта]
Найменування відокремленого підрозділу Банку:______ Телефон: [телефон Клієнта]
Місце знаходження:
адреса електронної пошти:[адреса електронної пошти
_______________________/_________________________ Клієнта]
(підпис)
(П.І.Б.)
[ПІБ Вкладника]/___________________________
М.П.
(підпис Клієнта)
У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта
Довірена особа: [ПІБ довіреної особи]
Паспорт серія [серія паспорта довіреної особи], №
[номер паспорта довіреної особи] , виданий [ким
виданий паспорт] [дата видачі]
РНОКПП:[якщо довірена особа має РНОКПП]
Місце проживання: [адреса місця проживання
довіреної особи]
______________________/_____________________
(ПІБ довіреної особи)
(підпис довіреної особи)
ВІДМІТКИ БАНКУ (НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ КЛІЄНТОМ)
Ідентифікацію провів. Засвідчую справжність підпису (підписів), який (які) зроблено в моїй присутності
[зазначається ПІБ Клієнта], [зазначається ПІБ Банку, який прийняв Заяву-договір] [підпис]
«____»________20__р.
Документи на відкриття рахунку (рахунків) перевірив, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:
Говний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа) [посада], [ПІБ Головного бухгалтера (уповноваженої
особи)]
Рахунок №[зазначається номер рахунку] відкрито «___»_________20_р.
Відкрити поточний рахунок в [вид валюти], дозволяю.
Керівник (уповноважена особа) [зазначається ПІБ та підпис]

«____»________20__р.

