Додаток 2.2.Типова форма
для надання банківської послуги Системи Клієнт-Банк

ЗАЯВА-ДОГОВІР
про зміну / додаткову реєстрацію Користувачів за послугою Системи Клієнт-Банк
(далі - Заява-договір)
м. ______________

_______________20___ року

1. Реквізити АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі – Банк) та Клієнта

Реквізити
1.1. Повне найменування
1.2. Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний
(обліковий) номер платника податків
або реєстраційний номер облікової
картки платника податків (за
наявності)
1.3. Місцезнаходження
1.4. Поштова адреса
1.5. ІПН
1.6. Телефон
1.7. Електронна пошта

Банку
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
21570492

Клієнта

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

2. Відповідно до цієї Заяви-договору Клієнт просить Банк надати наступні послуги:
2.1. Видалити Користувачів
Посада

контрагент № _______

П.І.Б.
(з розшифруванням ініціалів)

Роль

2.2. Зареєструвати нових Користувачів з належними правами за переліком відповідно до Картки прав доступу:
Посада

П.І.Б.
(з розшифруванням ініціалів)

№ мобільного
телефона

Роль

e.mail

3. Картка прав доступу :
Ролі Користувачів
Право доступу
Право двох підписів

Опис права доступу
Одноособовий підпис

«Д+Б»
Директор
+
Бухгалтер

«Д»

«Б»

Директор

Бухгалтер

«В»

«П»

+

Право першого підпису

+

Право другого підпису

+

Право іншого підпису
Вхід в систему
Робота з гривневими
документами
Робота з валютними
документами
Перегляд інформації по
кредитах
Перегляд інформації по
депозитах
Робота з консоллю WEBклієнта
Доступ через «легкий»
клієнт
Робота з Win32
інтерфейсом
Прийом документів за
майбутню дату

«А»

Виконавець Перегляд
Авторизаційн
без права
Інформації
ий підпис
підпису
по рахунках

Дозволяє входити в систему

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дозволяє працювати з консоллю WEB-клієнта

+

+

+

+

+

+

Дозволяє роботу через «легкий» клієнт WEB версії
системи
Дозволяє роботу з Win32 версією системи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дозволяє відправку платіжних доручень у банк на
майбутню дату

+

+

+

+

+

+

Дозволяє створення платіжних доручень у нац.
валюті та відправку їх у банк, в т.ч. у неробочий час
Дозволяє створення платіжних доручень у іноземній
валюті, в т.ч. валютних заявок на купівлю, продаж,
конвертацію (обмін) та відправку їх у банк, в т.ч. у
неробочий час
Надає право на перегляд інформації по кредитних
рахунках
Надає право на перегляд інформації по депозитних
рахунках

+

+
+
+

+
+

+

4. Додаткова інформація
4.1. Підписанням цієї Заяви-договору підтверджую:
- акцепт Публічної пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування (далі Договір) на умовах, викладених в Публічній пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК», що розміщена на веб-сторінці Банку
www.iboxbank.online;
- ознайомлення з умовами Публічної пропозиції АТ «АЙБОКС БАНК» та даю повну і безумовну згоду з її умовами;
- ознайомлення з тарифами АТ «АЙБОКС БАНК» та підтверджую безумовну згоду здійснювати оплату банківських послуг наданих
Банком.
4.2. Клієнт визнає та погоджується, що надання банківських послуг, що передбачені Заявою-договором здійснюється у відповідності
до Договору, що розміщено на веб-сторінці Банку www.iboxbank.online.
4.3. За порушення порядку розкриття/використання банківської таємниці Банк та Клієнт несуть відповідальність згідно з
законодавством України.
4.4. Уповноважені представники Сторін, які підписують Заяву-договір, керуючись Законом України “Про захист персональних
даних”, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, виключно з
метою виконання умов Заяви-договору та Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх
зобов’язань згідно Заяви-договору.
4.5. Цю Заяву-договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для Банку та Клієнта, які мають однакову юридичну силу.
5. Відмітки Банку
Заяву прийнято до виконання:

«____».____.20___р.

Засвідчую відповідність даних, зазначених Клієнтом у Заяві, з відповідністю даних
юридичної справи Клієнта. Відповідальний працівник:

_________________ /______________/

6. ПІДПИСИ

БАНК

КЛІЄНТ

Керівник (посада) _________________ /______________/

Керівник (посада) _________________ /______________/

Примірник Заяви-договору отриманий «__» ________ 20___р. (підпис) _____________________

