Додаток 6 Типова форма
на обслуговування зарплатного проекту
Заява – договір №
на обслуговування зарплатного проекту (далі - Заява-договір)
м. Київ
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Реквізити АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі – Банк) та Клієнта
Реквізити Банку
Реквізити Клієнта
1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»

1.2. Код за ЄДРПОУ
1.3. Місцезнаходження
1.4. Поштова адреса
1.5. ІПН
1.6. Телефон
1.7. Електронна пошта

21570492
03150, м. Київ, вул. Ділова 9А
03150, м. Київ, вул. Ділова 9А
215704926659
(044) 205-41-75
oper1@iboxbank.online

1. Особливі умови надання послуг:
1.1.
Розмір комісійної винагороди за зарахування коштів заробітної плати та інших виплат на
поточні рахунки працівників Клієнта
1.2.
Рахунок комісійної винагороди
1.3.
Рахунок за виготовлення карток та їх обслуговування
1.4.
Транзитний рахунок для зарахування коштів заробітної плати, преміальних виплат,
матеріальної допомоги, витрат на відрядження, компенсації та інші виплати на поточні рахунки
працівників Клієнта
Підключення до зарплатного модулю eSalary в Системі «Клієнт-Банк»
Так
Ні

№
№
№

2. Банк у порядку та на умовах, визначених законодавством України та Договором про комплексне банківське обслуговування (надалі - Договір) на умовах,
викладених в Публічній пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» та Тарифів Банку, що розміщена на веб-сторінці Банку www.iboxbank.online надає послуги
по розрахунково-касовому обслуговуванню щодо зарахування заробітної плати та інших виплат на рахунки працівників Клієнта (далі – Зарплатний
проект).
3. Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт підтверджує: (1) акцепт Публічної пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» на укладення Договору про комплексне
банківське обслуговування (надалі - Договір) на умовах, викладених в Публічній пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК», що розміщена на веб-сторінці Банку
www.iboxbank.online; (2) ознайомлення з умовами Публічної пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» та дає повну і безумовну згоду з її умовами; (3)
ознайомлення з тарифами АТ «АЙБОКС БАНК» та підтверджую безумовну згоду здійснювати оплату банківських послуг наданих Банком. Також
Клієнт погоджується з тим, що Банк має право вносити зміни до Тарифів Банку; (4) що Поточні рахунки з ЕПЗ, відкриті на користь працівників Клієнта
в АТ «АЙБОКС БАНК», будуть використовуватись виключно в межах діючого законодавства України; (5) що виготовлення платіжних карток,
здійснюється після отримання від Клієнта повної оплати комісійної винагороди, передбаченої Тарифами Банку.
4. Цю Заяву-договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для Банку та Клієнта, які мають однакову юридичну силу.
5. Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт підтверджує отримання другого примірника цієї Заяви-договору.
ПІДПИСИ СТОРІН
5. ПІДПИСИ
БАНКУ
___________________
(підпис)
м.п. Керівник (посада)

/

/

КЛІЄНТА
___________________
(підпис)
м.п. Керівник (посада)

/

/

