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1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ УКЛАДАННЯ ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ НА ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ
ЗАСОБІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Я, (вказується ПІБ клієнта), надалі за текстом «Клієнт», підписанням цієї Заяви-договору на відкриття поточного рахунку з використанням електронних
платіжних засобів та оформлення платіжної картки (надалі – «Заява-договір»):
1. Акцептую Публічну пропозицію АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі – «Банк»), яка розміщена на веб-сайті Банку: www.tascombank.com.ua, на укладання Договору
про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, надалі за текстом – «Договір», і беззастережно приєднуюсь до умов Договору (з усіма змінами та
доповненнями, що відбулися протягом дії цієї Заяви-договору).
2. Прошу Банк відкрити поточний рахунок, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів на моє ім’я та оформити
платіжну картку згідно інформації, наведеної у Заяві на випуск електронного платіжного засобу.
3. Прошу Банк встановити мені на мій поточний рахунок у гривні кредитний ліміт в рамках Пакету послуг «____» (вказується назва Пакету послуг) для
здійснення операцій за рахунком, сума яких перевищує залишок грошових коштів на рахунку, в межах якого я маю право здійснювати операції за рахунок
наданого Банком кредиту та здійснювати у відповідності до статті 1069 Цивільного кодексу України кредитування рахунку в розмірі та на умовах згідно
інформації, наведеній у цій Заяві-договорі, та на умовах, визначених Договором, при цьому зобов’язуюсь повернути кредит та сплатити проценти за
користування кредитом, інші платежі, згідно умов Договору.
Я погоджуюсь з тим, що розмір та строк дії, процентна ставка, розмір ліміту, розмір мінімального платежу та інші умови щодо банківської кредитної картки та
кредиту, що надаються мені у зв'язку з обраним Пакетом послуг, кредитним продуктом і приєднанням до Договору шляхом підписання цієї Заяви-договору,
встановлюється відповідно до умов Договору та залежить від типу обраного мною Пакету послуг та кредитного продукту. Остаточне рішення щодо
встановлення Кредитного ліміту приймається Банком і Банк має право відмовити у встановленні Кредитного ліміту без пояснення причини або встановити
Кредитний ліміт пізніше. Інформація про розмір встановленого та\або зміненого (за рішенням Банку або за моєю заявою) Кредитного ліміту надається Банком у
вигляді SMS-повідомлення на мій мобільний телефон, вказаний у цій Заяві-договорі або іншими способами, визначеними Договором.
У разі надання мені кредиту (в тому числі кредитної лінії за банківською кредитною карткою за поточним рахунком) на підставі Договору, до якого я
приєднався/приєдналась шляхом підписання цієї Заяви-договору, я даю свою згоду АТ "ТАСКОМБАНК" на те, що будь-яка інформація по такому кредиту, у
тому числі та, що складає банківську таємницю (сума кредиту, процентна ставка, розмір заборгованості і т.д.), передається АТ "ТАСКОМБАНК" на договірній та
конфіденційній основі визначеній третій особі, котра буде надавати мені інформацію стосовно мого кредиту (наявність та сума заборгованості за кредитом,
нараховані проценти та комісії, графік погашення тощо).
Я даю свою згоду на те, що Кредитний ліміт встановлюється за рішенням Банку згідно внутрішніх нормативних документів Банку. Підписання даної Заявидоговору свідчить про мою пряму і безумовну згоду щодо прийняття будь-якого розміру Кредитного ліміту, встановленого Банком.
Я усвідомлюю, що пропозиція Банку щодо надання мені кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії є відкличною і Банк залишає за собою право
відмовити мені в наданні кредиту у випадках та порядку, передбаченими Договором.
4. Підписанням цієї Заяви-договору, підтверджую, що дана Заява-договір є невід’ємною частиною Договору.
5. Підтверджую, що я ознайомлений (-на) із змістом цієї Заяви-договору, Договору зі всіма додатками до нього та повністю з ними згодний (-а). Умови Заявидоговору та Договору є зрозумілими для мене, обов’язковими для виконання та заперечення щодо них відсутні.
6. Достовірність усіх даних, вказаних в цій Заяві-договорі, підтверджую.
7. Зобов’язуюсь в період дії Договору повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або відомостях, що були надані мною при укладанні цього Договору
(паспортних даних, адреси місця проживання та/або реєстрації, контактних реквізитів і т.д.), протягом 10 робочих днів з дати настання відповідних змін, у
порядку й обсягах, передбачених чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України з питань запобігання і протидії
легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
8. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 №492 (далі – Інструкція), ознайомлений (-на). Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що
цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності
9. Повернення власних коштів на поточному рахунку гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не перевищує встановлений
законодавством граничний розмір відшкодування коштів за вкладами. Перед підписанням договору я ознайомився з довідкою про систему гарантування
вкладів, з розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами та переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО
(http://www.fg.gov.ua/). Банк припиняє нарахування процентів за договором у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, або у день
прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Відшкодування фондом коштів за рахунками в
іноземній валюті відбувається в гривні за офіційним курсом Національного банку на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення
тимчасової адміністрації або на день початку ліквідації банку.
10. На цей вклад на дату укладання договору поширюються / не поширюються (обираться значения відповідно до умов зазначених в частині
четвертої статті 26 Закону України «про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на дату укладання договору ) гарантії Фонду.
11. Сторони погодили, що кожного останнього дня календарного року, наступного після укладання Договору, Банк направляє Клієнту для ознайомлення
актуальну Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб направляється Банком в
електронному вигляді через систему дистанційного доступу до рахунків.
12. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
13. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
14. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: (вказується адреса клієнта). Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.
15. Я погоджуюся, що будь-які відомості, що містяться в Заяві-договорі, можуть бути в будь-який час перевірені уповноваженими АТ «ТАСКОМБАНК» особами
або правонаступниками, в т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств із використанням будь-яких джерел інформації.

(Якщо договір оформляється Клієнтом, якого було залучено за допомогою Агентської програми)

16. Підписанням цієї Заяви-договору, підтверджую, що інформація щодо банківського продукту (назва продукту) була надана (найменування агента) згідно
Договору про співробітництво, укладеного між Банком та (найменування агента).
2. ІНШІ УМОВИ
1. Я повідомлений про те, що умови надання та обслуговування Кредитної лінії, в тому числі орієнтовний графік погашення, детальний розпис сукупної
вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших моїх фінансових зобов'язань, реальна процентна
ставка, абсолютне значення подорожчання кредиту та усі інші умови кредитування за кредитними продуктами в рамках Пакету послуг «…….» (вказується
назва Пакету послуг) викладені в Додатку 1 до даної Заяви-договору. Підписанням цієї Заяви-договору я підтверджую, що був ознайомлений в повному
обсязі з цими умовами надання та обслуговування Кредитної лінії, мені повністю зрозумілі всі умови, у мене немає зауважень, заперечень або доповнень
щодо них.
2. Ця Заява-договір оформлена (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному для Клієнта та для АТ «ТАСКОМБАНК» та є документом, що
підтверджує відкриття поточного рахунку № 262_________ (вказується номер рахунку) у валюті –_____ (вказується вид валюти) (далі – рахунок)
відповідно до Пакету послуг (____________________)(вказується назва Пакету послуг), операції за яким можуть здійснюватися із використанням
електронних платіжних засобів, оформлення банківської платіжної картки.
3. У всьому іншому, що не передбачено цією Заявою-договором, Сторони керуються умовами Договору.
4. Заява-договір набуває чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до повного виконання Клієнтом і Банком своїх зобов’язань за нею.
Я, (вказується ПІБ Клієнта), отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору № (вказується номер заяви) на відкриття поточного рахунку з
використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки від (вказується дата подання заяви), а також повідомлення про включення
моїх персональних даних до бази персональних даних клієнтів Банку, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних
даних».
Підпис Клієнта: ___________________

Дата отримання: __.__.____ (вказується дата подання заяви)

"БАНК"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

"КЛІЄНТ"
(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Ідентифікаційний код: (вказується ідентифікаційний код банку)
Код банку: (вказується код банку)
Коррахунок № (вказується номер коррахунку) в Національному Банку України
Місцезнаходження: (вказується місцезнаходження банку)
Поштова адреса: (вказується поштова адреса банку)
Відділення: (вказується повна назва відділення)
Адреса відділення: (вказується адреса відділення)
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) на підставі довіреності
№__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа,

-2-

паспорт серії ___ № ____ , виданий _________року (вказуються реквізити
паспорту)
який (яка) проживає за адресою: (вказується адреса Клієнта)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ______ (вказується
номер облікової картки платника податків Клієнта)

ким посвідчена)
______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

Додаток 1 до Заяви-договору № ____
на відкриття поточного рахунку з використанням електронних
платіжних засобів та оформлення платіжної картки
(з можливістю встановлення Кредитного ліміту) від __.__.20__
Детальний розпис складових загальної вартості
кредиту та графік платежів
В Додатку можуть бути описані умови за одним або декількома кредитними продуктами. В залежності від особливостей продуктів з метою надання
Клієнту повноцінної інформації в Додатку можуть бути більш детально описані параметри цих продуктів за необхідності. В типовій формі наведені
універсальні визначення та опис, а в залежності від продукту можуть бути додані його характерні особливості.
Таблиця обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий
кредит1
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Примітка:
обчислення реальної процентної ставки базується на припущенні, що:
1) договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами договору про споживчий кредит, та що
Банк і споживач виконають свої обов`язки на умовах та у строки, визначені в договорі;
2) платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом дії договору про споживчий кредит.
Додаткова інформація: сплата процентів за користування лімітом Кредитної лінії не впливає на оподаткування доходів Позичальника та не надає
право на отримання державних субсидій. Більш детальну інформацію стосовно умов обслуговування Кредитної лінії можливо одержати:
- у будь-якому відділенні АТ «ТАСКОМБАНК», перелік та місцезнаходження яких розміщені на веб-сайті АТ «ТАСКОМБАНК» в мережі Інтернет за
веб-адресою: http://www.tascombank.ua/;
- звернувшись за телефоном до Інформаційного центру: 0800503580 - цілодобово.

___________________
Графік платежів, розрахунок сукупної вартості Кредитної лінії та реальної процентної ставки за користування лімітом Кредитної лінії
розраховано виходячи з наступного прикладу:

дата використання ліміту Кредитної лінії: (вказується дата згідно прикладу розрахунку орієнтовного графіку платежів);

сума використаного Позичальником ліміту Кредитної лінії – (вказується сума згідно прикладу розрахунку орієнтовного графіку
платежів);

погашення заборгованості за Кредитною лінією здійснюється Позичальником в строк – ______ (вказується строк дії), в порядку,
передбаченому Договором;

Клієнт не користувався пільговим періодом.
2 Вказані суми можуть змінюватись в сторону зменшення у разі повного повернення Позичальником суми загальної заборгованості за Кредитною
лінією, на яку розповсюджується дія пільгового періоду, протягом дії пільгового періоду. Пільговий період застосовується згідно Договору про
комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
Вказані суми можуть змінюватись в сторону збільшення в залежності від платежів за розрахунково-касове обслуговування відповідно до
обраного Позичальником Пакету послуг. Додатково можуть стягуватись інші комісії відповідно до діючих Тарифів Банку (за зняття грошових
коштів з поточного рахунку готівкою через касу АТ «ТАСКОМБАНК» або за допомогою платіжних пристроїв; за здійснення безготівкового
переказу з Поточного рахунку тощо). (за наявності пільгового періоду та інших умов за продуктом додатково вказується інформація
про пільговий період та додаткові умови)
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«БАНК»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»

«КЛІЄНТ»
(Прізвище, ім’я, по-батькові)

Ідентифікаційний код: (вказується ідентифікаційний код банку)
Код банку: (вказується код банку)
Коррахунок № (вказується номер коррахунку) в Національному Банку
України
Місцезнаходження: (вказується місцезнаходження банку)
Поштова адреса: (вказується поштова адреса банку)
Відділення: (вказується повна назва відділення)
Адреса відділення: (вказується адреса відділення)
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) на підставі
довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від
якого числа, ким посвідчена)

паспорт серії ___ № ____ , виданий _________року (вказуються
реквізити паспорту)
який (яка) проживає за адресою: (вказується адреса Клієнта)

______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

______________ /_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
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реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________(вказується номер облікової картки платника
податків Клієнта)
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