Анкета-заява
до Договору на комплексне банківське обслуговування у АТ «Альфа-Банк» № ________ (далі – «Договір») ЧАСТИНА
1. Анкетні дані Клієнта
Найменування/ ПІБ Клієнта:
Код ЄДРПОУ/ РНОКПП:
Резидентний статус:
Фактична адреса1:
Місцезнаходження/ місце проживання:
Номери телефонів та факсів:
Контактна інформація
Адреса електронної пошти:
□ неприбуткова організація □ бюджетна організація
□ юридична особа – нерезидент інвестор, не зареєстрована у контролюючих органах як платник податків2
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ
ЧАСТИНА 2. Акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк»
на укладення Договору про банківське обслуговування (далі – «Публічна пропозиція»)
2.1. Підписанням цього Акцепту (далі – «Акцепт») ____________________________________ (назва/ ПІБ Клієнта) (далі – «Клієнт»), в особі
________________________ (вказати ПІБ уповноваженої особи), який/ яка діє на підставі Статуту/ ___________________ (вказати реквізити та назву
документу на підставі якого діє уповноважена особа ):
2.1.1. підтверджує акцепт Публічної пропозиції та укладення Договору між Клієнтом та Акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (далі – «Банк») на
умовах, викладених в Публічній пропозиції та додатках до Договору, що оприлюднені на веб-сторінці Банку www.alfabank.ua. Публічну пропозицію прошу3:
□ надати шляхом самостійної можливості завантаження чинної Публічної пропозиції, розміщеної на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за посиланням
https://alfabank.ua/about/spravka власними засобами;
□ надати в паперовому вигляді;
□ направити на номер телефону у вигляді посилання на Публічну пропозицію з можливістю її завантаження;
□ направити на електронний Кабінет користувача Системи, у вигляді посилання на редакцію Публічної пропозиції, оприлюдненої на веб-сторінці Банку
www.alfabank.ua та чинної на дату укладення Договору;
□ направити на адресу електронної пошти, зазначену в цьому Акцепті, чинну Публічну пропозицію у вигляді електронного документу та/або посилання для
самостійного ознайомлення і завантаження;
2.1.2. підтверджує, що: (а) до укладення Договору отримав інформацію зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»; (б) на момент підписання цього Акцепту отримав згоду осіб, щодо яких Банк може здійснювати обробку
персональних даних, в тому числі, але не виключно, уповноваженої особи Клієнта, довірених осіб та інших осіб, до персональних даних яких Банк може
отримати доступ в процесі взаємодії за Договором, на обробку Банком їх персональних даних; (в) надає Банку доручення на здійснення договірного списання
коштів у визначених Договором випадках та порядку з будь-яких рахунків, що будуть відкриті Клієнту на підставі Договору, а у випадку відсутності або
недостатності коштів на будь-якому з рахунків, що будуть відкриті на ім’я Клієнта на підставі Договору у валюті, що відповідає валюті зобов’язання, доручає
здійснювати продаж списаної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку та на умовах, передбачених Договором; (г) в дату підписання
цього Акцепту отримав примірник Акцепту в паперовому вигляді; (г) між Сторонами досягнута домовленість щодо направлення цього Акцепту в
електронному вигляді на: □ адресу електронної пошти, зазначену в цьому Акцепті □ електронний кабінет Користувача Системи; д) завантажив,
ознайомився і, відповідно, у дату складання і підписання цього Акцепту, самостійно отримав Публічну пропозицію; д) отримав Публічну пропозицію у
паперовому вигляді 3.
2.1.3. надає згоду в порядку передбаченому Договором та чинним законодавством України на: (а) обробку, поширення персональних даних згідно з вимогами
Закону України «Про захист персональних даних», будь-яким чином та з метою, що вказана в Договорі; (б) розкриття інформації, яка становить банківську
таємницю, будь-яким третім особам відповідно до умов Договору; (в) встановлення позовної давності у 10 (десять) років за будь-якими спорами, що
випливають із Договору, включаючи, але не виключно спорами щодо сплати неустойок (штрафів, пені) тощо; (г) на доступ Банку до кредитної історії Клієнта,
вчинення Банком будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною,
поновленням, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням інформації, що надана Клієнтом у Акцепті або інформації про Клієнта (в тому числі
інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання), в тому числі через Бюро кредитних історій у порядку,
визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Клієнт підтверджує, що був проінформований Банком про те, що
інформація для формування кредитної історії Клієнта буде передана до Бюро кредитних історій згідно з дозволом, що наданий Клієнтом у цьому Акцепті;
2.1.4. приймає пропозицію Банку на використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку (у разі її
використання), що відтворені засобами копіювання, зразки яких містяться в Договорі, для підписання Банком будь-яких документів та вчинення будь-яких
правочинів в межах Договору, підписання яких можливе із використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку;
2.1.5. приймає пропозицію Банку на використання Електронного підпису (ЕП) уповноваженої особи Клієнта, зразок аналогу якого наведений в Договорі, чи
будь-якого іншого аналогу власноручного підпису, що передбачений Договором, для вчинення будь-яких правочинів та/або підписання будь-яких
документів, підписання яких згідно з умовами Договору можливе з використанням ЕП уповноважених осіб Клієнта та/або будь-якого іншого аналогу
власноручного підпису;
2.1.6. підтверджує, що ЕП уповноважених осіб Клієнта використовується для ідентифікації Клієнта як автора будь-якого електронного документу, що може
бути створений та наданий Банку Клієнтом, в т.ч. із використанням засобів Системи дистанційного обслуговування, та приймає всі ризики пов’язані із
застосуванням ЕП для вчинення відповідних операцій та/або укладення будь-яких правочинів на підставі Договору. У будь-яких випадках отримання Банком
електронного документу підписаного ЕП уповноваженої особи Клієнта, Клієнт підтверджує, що такий документ створений та підписаний Клієнтом і містить
його волевиявлення;
(редакція пункту 2.1.7. використовується у випадку, якщо договір укладається з резидентом)
2.1.7. приймає пропозицію Банку про те, що судовий захист прав та законних інтересів, які мають сторони у зв’язку з Договором відбувається у Постійно
діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у відповідності до умов Договору. Справа
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Заповнюється при відмінній адресі
Зазначений пункт використовується у випадку укладення Договору з юридичною особою – нерезидентом, в інших випадках виключається
Обрати необхідний варіант

розглядається одним третейським суддею призначеним Головою Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий
союз»;
(редакція пункту 2.1.7. використовується у випадку, якщо договір укладається з нерезидентом)
2.1.7. приймає пропозицію Банку про те, що судовий захист прав та законних інтересів, які мають сторони у зв’язку з Договором відбувається у Міжнародному
комерційному арбітражному суді при Торгівельно-промисловій палаті України згідно з його регламентом.
(редакція пункту 2.1.7. використовується у випадку якщо спори розглядаються в загальному порядку) 4
2.1.7. спори, які виникають з питань виконання цього Договору і не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним
матеріальним та процесуальним законодавством України;
2.1.8.5 приймає пропозицію Банку з дати укладення Договору на
комплексне банківське обслуговування всі
_________ від _____________ Банком відповідно до (1) Договору
правовідносини, які існували і були врегульовані між Клієнтом та
банківського рахунку № (2) Договору про використання системи
«Клієнт-Банк «iFOBS» № _________ від
________________ від _____________
_____________ (3) Договору № , врегулювати відповідно до положень
Договору
на
комплексне
банківське
обслуговування, який є новою редакцією зазначених договорів, у
зв’язку з чим, положення зазначених договорів
не підлягають застосуванню Сторонами та не регулюють порядок надання (отримання) відповідних послуг, крім положень щодо розміру Тарифів за надання
банківських послуг, номерів рахунків, які були відкриті та/або існували відповідно до умов Договору банківського рахунку, програмного забезпечення,
встановленого для використання Системи та ідентифікуючих даних Клієнта в Системі. 2.2. Реквізити Банку, місцезнаходження код за ЄДРЮОФОПтаГФ
контакті данні та інші реквізити Банку вказані у Публічній пропозиції.

Підпис Клієнта/ Уповнноваженої особи Клієнта____________________________
М. П.6
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«_______»______________ 20__ р.

Зазначена редакція застосовується у виключних випадках, за умови погодження уповноваженої особи Банку
Цей пункт застосовується для Клієнтів, які мають укладені з Банком Договори та які погодились перейти на обслуговування із застосуванням ДКБО. При цьому, у такому пункті повинні бути перелічені всі
укладені договори (із зазначенням назви договору, його номеру та дати), що підлягають переведенню на обслуговування із застосуванням ДКБО. 6 Використання печатки суб’єктом господарювання не є
обов’язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи – нерезидента.

