ЗАЯВА №_______________________ від _______
на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
Я,
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
_________________________________
Документ, що посвідчує особу
__________________
Серія
______
Номер
__________
РНОКПП (реєстраційний номер картки платника податків)
_________________________________
Місце реєстрації:
індекс _____
країна __________
область __________
населений пункт ___________ тип і назва вулиці _______________
буд./ корп. ____
кв. ____
Фактичне місце проживання:
індекс _____
країна __________
область __________
населений пункт ___________ тип і назва вулиці _______________
буд./ корп. ____
кв. ____
від імені якого діє:
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
_________________________________
Документ, що посвідчує особу
__________________
Серія
______
Номер
__________
РНОКПП (реєстраційний номер картки платника податків)
_________________________________
на підставі довіреності від
__.__20__ посвідченої приватним нотаріусом
___________________
зареєстрованої в реєстрі за номером __________
(надалі за текстом – Клієнт), підписанням цієї Заяви беззастережно підтверджую, що приймаю Публічну пропозицію ПАТ «ПУМБ» (надалі за текстом – Банк) на укладення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
(надалі за текстом – ДКБО), яка розміщена на сайті ПАТ «ПУМБ»: pumb.ua, в повному обсязі, з урахуванням умов надання всіх послуг, як обраних безпосередньо при акцептуванні ДКБО, так і послуг, що можуть бути надані мені в процесі
обслуговування (з урахуванням всіх змін) і погоджуюся з тим, що можу обирати будь-які передбачені ДКБО послуги, в тому числі через Дистанційні канали обслуговування (за наявності технічної можливості у Банку).
РОЗДІЛ І. ПРОШУ ВІДКРИТИ МЕНІ ПАКЕТ ПОСЛУГ** _____________ з сервісами та послугами відповідно до Тарифів, з урахуванням наступного:
(сервіси та послуги, які надаються в Пакеті послуг, входять у його вартість. Клієнт самостійно вирішує користуватися наданими сервісами та послугами чи ні. Додаткові процентні чи комісійні витрати можуть виникати лише тоді, коли Клієнт
скористався послугою Овердрафт за власною ініціативою):
Поточний* рахунок
№ _________________
у валюті: ____
Тип Основної картки в Пакеті послуг до поточного рахунку
№ _________________
у валюті ____:
_________________
Номер мобільного телефону, на який будуть надходити повідомлення про по поточному рахунку №
«SMS-банкінг» (SMS Banking)
_________________
стан та здійснені операції :
_________________ в ____ –
Ім'я (логін) для входу в систему:
Номер мобільного телефону для отримання повідомлень та паролів
«Інтернет-банкінг» (Internet Banking)
_________________
Додаткова Картка

Тип додаткової картки
до поточного рахунку № _________________
в ____ _________________
на _________________
Прошу Банк встановити на мій поточний рахунок у гривнях № _______, відкритий за цією Заявою, Кредитний ліміт за Овердрафтом у розмірі згідно Тарифів та рішення, прийнятого уповноваженим органом
Банку.
Поточний* рахунок для безготівкових переказів
Валюта поточного* рахунку № ____________ для безготівкових переказів: ________
Чи зареєстрований Клієнт як самозайнята особа?
___________
Прізвище, ім’я латинськими літерами (згідно з даними паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), у разі відсутності
________
останнього – довільно латинською транскрипцією):
Пароль для Верифікації Власника рахунку:
________
Oвердрафт

* Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів.
** Вартість Пакету послуг та наповнення Пакету послуг визначаються Тарифами Банку, що є невід`ємною частиною ДКБО.

РОЗДІЛ ІІ. ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ГРОШОВІ КОШТИ З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) № ____ від ____ з урахуванням наступного:
1. Сума Вкладу
_________________________________
_______
на Депозитному рахунку № ______________
1. Сума Вкладу
зазначається в п.13.1, з урахуванням п.8, 9 цієї Заяви.
2. Розміщення Вкладу здійснюється шляхом
безготівкового перерахування з Карткового рахунку № _________________, відкритого в Банку
3. Процентна ставка за Вкладом
_________________ процентів річних
3. Процентна ставка визначається наступним графіком:
№
Період (з … по …)
Процентів, річних
1
_________________
_________________
_________________
___
_________________
_________________
_________________
3. Процентна ставка за Вкладом визначається сумою Вкладу станом на кінець дня:
№
Сума Вкладу (з … по …)
Процентів, річних
1
_________________
_________________
_________________
___
_________________
_________________
_________________
4. Строк розміщення Вкладу
_________________________________ календарних днів,
по «__»._______20__р. (включно)
5. Автоматичне продовження строку Вкладу
_________________
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється
шляхом зарахування на Картковий рахунок №________________
_________________
шляхом щомісячного зарахування на Картковий рахунок №________________ та на Депозитний рахунок № _________________ для приєднання до суми Вкладу
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється
(крім останнього місяця строку дії Вкладу)
(капіталізація)) (за останній місяць строку дії Вкладу)
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється
шляхом зарахування на Депозитний рахунок № _________________ для приєднання до суми Вкладу (капіталізація)) в кінці строку дії Вкладу
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється
шляхом зарахування на Депозитний рахунок № _________________ для приєднання до суми Вкладу (капіталізація)) щомісячно та в день закінчення строку Вкладу
7. Реквізити рахунку Клієнта в Банку для повернення суми Вкладу № _________________
Поповнення здійснюється шляхом безготівкового
Карткового рахунку № _________________, відкритого в Банку, або
8. Поповнення Вкладу
_________________
перерахування з
шляхом внесення готівки в касу банку
9. Максимальна сума Вкладу
_________________________________
_______
10. Часткове зняття Вкладу на вимогу Вкладника
_________________
11. Дострокове повернення Вкладу на вимогу Вкладника
_________________
12. Процентна ставка за Вкладом у випадку дострокового
_________________ процентів річних
повернення Вкладу
12. У випадку дострокового повернення (частини) Вкладу перерахунок процентів не здійснюється
12. Процентна ставка, відповідно до якої здійснюється перерахунок процентів, залежить від фактичного строку розміщення Вкладу, що розраховується з дати розміщення Вкладу до дати повернення Вкладу, та визначається згідно наступного
графіку:
Дата дострокового повернення Вкладу за вимогою Вкладника припадає на період
№
Ставка для перерахування процентів (процентів, річних)
(з … по …)
1
_________________
_________________
_________________
___
_________________
_________________
_________________
13. Послуга регулярного переказу коштів на Депозитний рахунок:
13.1. сума щомісячного перерахування коштів на Депозитний
_________________
рахунок
13.2. дата перерахування коштів
____ числа
13.3. Перерахування коштів здійснюється шляхом безготівкового
Карткового рахунку №________________, відкритого в Банку.
перерахування з

_______

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗАПЕВНЕННЯ.
Підписанням цієї Заяви я надаю, крім викладених в ДКБО, наступні підтвердження та запевнення, що:
1. ця Заява має новаційний характер і в результаті приєднання до ДКБО, дія Договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, Договорів карткового рахунку, які раніше були укладені між мною та Банком, припиняються на підставі ст.
604 Цивільного кодексу України;
2. ознайомлений(а) з ДКБО, Тарифами Банку та цілком згодний/згодна; всі умови ДКБО мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
3. отримав від Банку повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта персональних даних та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних»;
4. до моменту відкриття рахунку(ів) ознайомлений зі змістом ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо випадків на які не поширюються гарантії по відшкодуванню коштів за вкладами Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб, зміст вказаної статті закону та умови на яких здійснюється розміщення вкладу відповідно до ДКБО Клієнту зрозумілі.
5. ознайомлений з Рекомендаціями Держателям платіжних карток щодо їх використання, які розміщені на сайті ПАТ «ПУМБ» (pumb.ua);
6. ознайомлений та погоджуюсь з умовами надання Овердрафту, його особливостями, перевагами та недоліками; власним підписом на цій Заяві підтверджую, що в повному обсязі, доступно та своєчасно ознайомлений з інформацією про умови
кредитування, та орієнтовною сукупною вартістю Овердрафту з урахуванням процентної ставки (в тому числі реальної) за ним, вартості всіх супутніх послуг;
7. ініціюванням Додаткової картки на ім’я зазначеної в цій Заяві особи, наділяю її повноваженням (я надаю право такій особі) здійснювати операції за Картковим рахунком (розпоряджатися коштами) із використанням випущеної на її ім’я
Додаткової картки.
Зразок підпису, наведений у розділі «Підписи сторін», прошу вважати обов’язковим під час здійснення операцій за поточним рахунком (рахунками).
Я, _________________, отримав(ла) від Банку примірник Заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № _________ від «____» ____________20__р. , та ознайомився з довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб
Дата отримання/ ознайомлення: «____» ____________20__р.

Особистий підпис Клієнта (представника):

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська 4, тел. (+3 8 044) 290 7 290.
Відділення _______________________ (номер відділення та населений пункт, в якому розміщене відділення Банку)
ПІДПИСИ СТОРІН: {або, тільки у банківському примірнику по поточному рахунку – ПІДПИС ОСОБИ, ЩО ПОДАЄ ЗАЯВУ: }
ВІД ІМЕНІ БАНКУ __________________________
__________________________
Відмітка Банку __.__20__р. (підпис) __________________
ВІДМІТКИ БАНКУ

ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА:

Документи на відкриття рахунку (ів) прийняв і перевірив працівник, що відкриває рахунок(и): (ПІБ, посада, підпис) __________________________________ Дата «____» ____________20__р
Відкрити поточний рахунок в _____________ (валюта) дозволяю.
Керівник (уповноважена особа) ______________________ (ПІБ, підпис) Дата «____» ____________20__р
Дата відкриття рахунку «_____»____________20__р. № балансового рахунку ______________. № особового рахунку ___________________

РОЗРАХУНОК
доходів та витрат, пов'язаних із розміщенням строкового вкладу (депозиту)
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Вкладника
_________________________________
Документ, що посвідчує особу
__________________ Серія
______
Номер
РНОКПП (реєстраційний номер картки платника податків)
_________________________________
Розрахунок доходів та витрат надається за строковим вкладом (депозитом) №____ від ____________ (далі по тексту – Вклад) за період з ____ по ____
Сума Вкладу
_________________________________
_________________
Строк розміщення Вкладу
_________________________________ календарних днів,
№
1
n
…
ЗАГАЛОМ

% ставка за
Вкладом

Період нарахування процентів/
утримання податків
З
По

Кількість днів
періоду

Сума процентів для
нарахування

Сума податків для
утримання*

__________

Сума процентів для
сплати Вкладнику

-

Розрахунок доходів та витрат за Вкладом надано станом на «____» ____________20__р. та може відрізнятися від фактично сплачених сум доходів та витрат, пов'язаних із
розміщенням Вкладу, внаслідок (та не обмежуючись) наступних чинників:
- сума, процентна ставка, строк Вкладу тощо можуть змінюватися відповідно до умов Вкладу;
- ставки податків на доходи у вигляді процентів за вкладами та методика утримання податків можуть змінюватися відповідно до законодавства України.
Вищезазначені можливі зміни за Вкладом не відображені в цьому розрахунку доходів та витрат за вкладом.
*Банк є податковим агентом по сплаті податків з доходів у вигляді процентів за вкладами згідно законодавства України. У випадку розміщення Вкладу у іноземній валюті – зазначена
сума податків для утримання сплачується Банком у гривні шляхом попередньої конвертації зазначеної суми податків з іноземної валюти у гривневий еквівалент за офіційним курсом
Національного Банку України, що діятиме на дату такого утримання.
Повернення Суми Вкладу, а також суми нарахованих на Вклад процентів здійснюється у валюті Вкладу.
Комісійні винагороди Вкладника, пов’язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу, відсутні.
ПІДПИСИ СТОРІН:
ВІД ІМЕНІ БАНКУ _____________________
Відмітка Банку __.__20__р. (підпис) __________________
Відділення ______________

ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА:

