Додаток №1 до Технологічної карти «Відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, операції
за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів в АТ «Айбокс Банк»
ЗАПОВНЮВАТИ ЗАЯВУ-АНКЕТУ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ, УКРАЇНСЬКОЮ
ВІДДІЛЕННЯ № ___ АТ «Айбокс банк» у м. ________________
Дата заповнення «___» __________ 20__ р.
ЗАЯВА-АНКЕТА № _____________
на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб в Приватному акціонерному товаристві «Айбокс Банк»
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 мені поточний* рахунок у валюті: Гривні
Тип платіжної картки: Classic instant

Classic

Доларах США
Gold

Євро
Терміново

Platinum

за тарифами:
Вартість послуг та наповнення визначається Тарифами Банку, що розміщені на сайті банку: www.iboxbank.online
Адреса для отримання поштових відправлень
Прошу використовувати для направлення мені поштових відправлень адресу:
Сімейний стан:

одружений(на)

місця реєстрації

місця фактичного проживання/перебування

неодружений(на)

Для ідентифікації Вас як дійсного власника поточного рахунку в подальшому, необхідно вказати пароль, який
будете знати лише Ви. Наприклад, це може бути дівоче прізвище вашої матері:

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 тарифів) телефон
, Цим я погоджуюсь, що інформація по картрахунку буде передаватись по
незахищених каналах зв’язку і може стати відома третім особам
Вкажіть номер телефону на який будуть надходити повідомлення про зміну стану карткового рахунку +380 ________________
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАПЕВНЕННЯ.
Я, що підписався(-лась) нижче, підтверджую, що всі повідомлені мною у цій Анкеті-заяві дані відповідають дійсності, та своїм підписом підтверджую, що:

ознайомився (-лась) і згоден (-на) з Публічною пропозицією АТ «Айбокс Банк» на укладання Договору банківського обслуговування фізичних осіб, з умовами та
правилами надання банківських послуг, отримав примірник тарифів Банку та правил використання платіжною карткою. Зазначена Публічна пропозиція АТ «Айбокс
Банк» оприлюднена на офіційному веб-сайті Банку за електронною адресою: www.iboxbank.online

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
2
листопада
2003
року
№
492
(у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56) я ознайомлений, 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;

ознайомлений з тим, що поточний рахунок, який відкривається для нього 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. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово; Зобов’язуюсь про
всі зміни даних, які зазначені в Анкеті - Заяві 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.

Я надаю Банку право: на обробку моїх персональних даних, отриманих у зв’язку з заповненням Заяви-анкети; 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.
1. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до умов банківського обслуговування фізичних осіб в Приватному акціонерному товаристві «Айбокс Банк»
(надалі - Публічна пропозиція), що оприлюднена на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.iboxbank.online , погодився з тим, що ця Анкета-Заява (опитувальник)
разом із вищевказаною Публічною пропозицією АТ «Айбокс Банк» та Тарифами Банку, що розміщенні на офіційному веб-сайті Банку за електронною адресою:
www.iboxbank.online становить зміст Договору про банківське обслуговування фізичної особи(надалі – Договір).
2. Банк відповідно до умов Договору:
2.1. відкриває Клієнту поточний рахунок* №___________________ код валюти __________, за тарифами ___________________.
2.2. емітує та надає Клієнту платіжну картку____________________ (надалі - ПК) та персональний ідентифікаційний номер (надалі-ПІН) до неї.
2.3. здійснює обслуговування поточного рахунку і ПК Клієнта.
3. Клієнт підтверджує, що надає свою згоду Банку на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій, з якими
співпрацює Банк, інформації щодо себе.
4. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Публічною пропозицією АТ «Айбокс Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування
фізичної особи стосовно клієнта, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених цією Публічною пропозицією стосовно Банку.
5.
Взаємовідносини
Сторін
за
Договором
в
частині,
не
врегульованій
ним,
визначаються
чинним
законодавством
України.
6. Умови гарантування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб викладені в п. 3.4. Публічної пропозиції АТ «Айбокс Банк».
7. Я підтверджую, що до моменту укладення Договору Банк ознайомив мене з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Довідка), згідно Порядку
здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду від 26.05.2016
№ 825, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 р. за № 874/29004. Після укладення Договору, ознайомлення Клієнта з Довідкою здійснюється Банком не
рідше ніж один раз на рік одним із наступних способів на вибір Банку: а) шляхом ознайомлення з Довідкою під підпис Клієнта при відвідуванні Банка; б) шляхом направлення
Клієнту Довідки на його поштову адресу, що зазначена, в цьому Договорі; в) шляхом направлення Клієнту сканкопії Довідки на його електронну адресу, що зазначена в цьому
Договорі; г) шляхом розміщення Довідки на офіційному веб-сайті Банку: http://www.iboxbank.online/.
Я, ___________________________, отримав(ла) від Банку примірник Заяви – Анкети (опитувальника) про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб № _______________ (номер Заяви - Анкети) від «___» __________ 20___ р. (дата), правил користування електронним платіжним засобом та тарифів Банку на
обслуговування електронного платіжного засобу, та ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Дата отримання/ ознайомлення: «___» _____________ 20___р.

Особистий підпис: __________________
ПІДПИСИ СТОРІН:

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).

Найменування
та
місцезнаходження
банку:
Приватне
акціонерне
товариство"Айбокс Банк" 04070, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 9А, тел. +38 044
205-44-34
Від імені Банку ___________ (підпис) ___.___20___р.

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-анкету) ________________ (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)
* Поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів

Дата «____» _______________ 20___ р

