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Application Form
to Agreement for JSC Alfa-Bank’s Comprehensive Banking Services
No. ________ (hereinafter – the “Agreement”)

Анкета-заява
до Договору на комплексне банківське обслуговування у
АТ «Альфа-Банк» № ________ (далі – «Договір»)

PART 1. Client’s personal details

ЧАСТИНА 1. Анкетні дані Клієнта
Найменування/ ПІБ Клієнта:

Client’s name/ full name:
USREOU code/ TIN:

Tax residency:

Код ЄДРПОУ/ РНОКПП:

Резидентний статус:

Address / Place of residence:

Actual address1:

Місцезнаходження/ місце проживання:

Фактична адреса1:

Contact information

Номери телефонів та факсів:

Phone number, fax number:

Контактна інформація

E-mail:

Адреса електронної пошти:
□ неприбуткова організація □ бюджетна організація □ юридична особа-нерезидент
інвестор, не зареєстрована у контролюючих органах як платник податків2□ платник податків2
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ

□ non-profit organization
□ publicly-funded organization
□ legal entity - non-resident investor not registered as a tax payerwith the controlling authorities 2
PRICING PACKAGE

PART 2. Acceptance of JSC Alfa-Bank’s general offer
to enter into Agreement for Banking Services
(hereinafter – the “General Offer”)

ЧАСТИНА 2. Акцепт Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк»
на укладення Договору про банківське обслуговування
(далі – «Публічна пропозиція»)

2.1. By signing this Acceptance (hereinafter – the “Acceptance”)
____________________________________
(Client’s
name/full name)
(hereinafter – the “Client”), represented by ________________________
(please insert full name of the authorized person), acting under the Articles of
Association / ___________________ (please specify the particulars and title of
the document that gives the authorized person the authority to act on behalf of
the company):
2.1.1. acknowledges acceptance of the General Offer and entering into the
Agreement between the Client and Joint-Stock Company ALFA-BANK
(hereinafter referred to as “the Bank”) according to the terms and conditions set
forth in the General Offer and annexes to the Agreement, made publicly available
on Alfa-Bank’s website www.alfabank.ua. Please deliver the General Offer as
follows3:
□ allow download of the General Offer in effect, available on the Bank's official
website at https://alfabank.ua/about/spravka, using own resources;
□ provide in paper form;
□ send a message, with a link to the general Offer having the download option, to
the telephone number;
□ send a link to the e-Cabinet System User to the latest version of the General
Offer publicly available on the Bank's website www.alfabank.ua, in effect on the
date of the Agreement;
□ send the General Offer in effect to the e-mail address specified in this
Acceptance, in the form of an electronic document and / or link thereto, for
information purpose and for downloading.

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 ):

2.1.2. acknowledges that: (a) the Client received the information referred to in
part 2 of Article 12 of the Law of Ukraine On Financial Services and State
Regulation of Financial Services Markets prior to the date of the Agreement; (b)
at the time of signing this Acceptance, the Client obtained the consent from the
persons whose personal data may be processed by the Bank, including, but not
limited to, the Client’s authorized person, proxy and other persons whose
personal data the Bank may access in the course of interaction under the
Agreement, for processing of their personal data by the Bank; (c) submits the
direct debit request to the Bank to be made in cases and pursuant to the procedure
specified in the Agreement, from any accounts to be opened by the Client
pursuant to the Agreement, and in case of absence or insufficiency of funds on
any account to be opened in the name of the Client pursuant to the Agreement in
the same currency as the currency of the obligation, instructs the Bank to sell the
debited currency in the interbank fx market of Ukraine according to the
procedure and pursuant to the terms stipulated by the Agreement; (d) on the
signing date of this Acceptance, the Client obtained a copy of the Acceptance in

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

1
2
3

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 завантаження3.

Заповнюється при відмінній адресі
Зазначений пункт використовується у випадку укладення Договору з юридичною особою – нерезидентом, в інших випадках виключається
Обрати необхідний варіант

paper (d) the Parties agreed that this Acceptance will be sent electronically to:
□ e-mail address specified in this Acceptance □ e-Cabinet System User3; (e) the
Client downloaded, read and, accordingly, on the date of drafting and signing of
this Acceptance, the General Offer was obtained by the Client using own
resources; (e) received the General Offer in paper form 3.
2.1.3. gives consent, in accordance with the procedure set out in the Agreement
and applicable laws of Ukraine: (a) for processing, distribution of personal data
in accordance with the requirements of the Law of Ukraine On Personal Data
Protection, in any manner and for the purpose specified in the Agreement; (b) for
disclosure of the information constituting bank secrecy to any third party in
accordance with the terms of the Agreement; (c) for imposing a limitation period
of 10 (ten) years for any disputes arising out of the Agreement, including, but not
limited to, the disputes regarding payment of penalties (fines, charges), etc.; (d)
for access to the Client's credit history by the Bank, consent to the Bank to
commit any actions and/or set of actions related to collection, registration,
accumulation, storage, adaptation, modification, update, use and distribution,
anonymization, destruction of the information provided by the Client in the
Acceptance or information about the Client (including the information contained
in the state registers and other databases available to the public), in particular
through the Credit Bureau in the manner prescribed by the Law of Ukraine On
Formation and Access to Credit Histories. The Client acknowledges that the
Bank has informed the Client that the information needed to draw up the Client's
credit report will be transferred to the Credit Bureau with the Client’s consent
given in this Acceptance;
2.1.4. agrees to the Bank’s request to use the analogue of a handwritten signature
of the Bank’s authorized person and the Bank’s seal imprint (if applicable)
reproduced by copying, their specimens are given in the Agreement, to be used
by the Bank to sign any documents and make any transactions within the limits
of the Agreement, which can be signed by using an analogue of the handwritten
signature of the Bank’s authorized person;
2.1.5. agrees to the Bank’s request to use the Electronic Signature (ES) of the
Client’s authorized person (the specimen signature is given in the Agreement) or
any other analogue of a handwritten signature as specified in the Agreement, to
be used by the Bank to make any transactions and/or sign any documents that can
be signed by using ESs of the Client’s authorized persons and/or any other
analogue of a handwritten signature in accordance with the terms of the
Agreement;
2.1.6. acknowledges that ESs of the Client’s authorized persons are used to
identify the Client as the author of any e-document that may be created and
submitted by the Client to the Bank, in particular via the Online Banking System,
and assumes all risks associated with the use of ES to make particular
transactions and/or enter into any deals in accordance with the Agreement.
Whenever the Bank receives an electronic document signed by the Client’s
authorized person, the Client confirms that such document is created and signed
on its own volition;
(the amended wording in clause 2.1.7 is applicable if the agreement is entered
into with a resident)
2.1.7. accepts the Bank’s proposal that issues relating to protection of rights and
legitimate interests in court, which the Parties have pursuant to the Agreement,
are referred to and finally resolved by the Permanent Court of Arbitration at the
Ukrainian Public Organization “Ukrainian Financial Union” in accordance with
the terms of the Agreement. The dispute is resolved by one arbitrator appointed
by the Chief Judge of the Court of Arbitration at the Ukrainian Public
Organization “Ukrainian Financial Union”;
(the amended wording in clause 2.1.7 is applicable if the agreement is entered
into with a non-resident)
2.1.7. accepts the Bank’s proposal that issues relating to protection of rights and
legitimate interests in court, which the Parties have in connection with this
Agreement, are referred to and finally resolved by the International Commercial
Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry in
accordance with its Rules of Procedure.
(the amended wording in clause 2.1.7 is applicable if disputes are settled
according to the common law procedure)
2.1.7. agrees to the Bank’s request that disputes relating to the performance of
this Agreement and not resolved through negotiation are settled by court in
accordance with the applicable substantive and procedural laws of Ukraine;
2.1.8. 4 accepts the Bank’s proposal that, from the date of signing the Agreement
for Comprehensive Banking Services, all legal relations between the Client and
the Bank that existed and were governed in accordance with (1) Bank Account
Agreement No. _________ dd. _____________ (2) Agreement on Use of the
Client-Bank iFOBS System No. _________ dd. _____________ (3) Agreement
________________ dd. _____________, shall be governed by the terms of the
Agreement for Comprehensive Banking Services, which is the revised version of

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», будьяким 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 будьяких 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
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)
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. 4 приймає пропозицію Банку з дати укладення Договору на комплексне
банківське обслуговування всі правовідносини, які існували і були
врегульовані між Клієнтом та Банком відповідно до (1) Договору банківського
рахунку № _________ від _____________ (2) Договору про використання
системи «Клієнт-Банк «iFOBS» № _________ від _____________ (3) Договору
________________ від _____________, врегулювати відповідно до положень
Договору на комплексне банківське обслуговування, який є новою редакцією

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.
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the aforesaid agreements, therefore the terms of the aforesaid agreements cannot
be applied by the Parties and do not regulate the procedure for provision
(acceptance) of respective services, excepting the terms that specify applicable
Fees for banking services, account numbers opened and/or held in accordance
with the terms of the Bank Account Agreement, the software installed that
enables the use of the System and the Client’s identity data in the System.
2.2. Bank’s details, address, EDRUOFOPGF5 code, contact information and
other details of the Bank are specified in the General Offer.
Signature of the Client / Client’s
Authorized Person _________________
L.S 7

5
7

«_______»_____________ 20__

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 ЄДРЮОФОП та ГФ контакті
данні та інші реквізити Банку вказані у Публічній пропозиції.

Підпис Клієнта/ Уповнноваженої
особи Клієнта__________________
М. П. 7

«_______»__________20__ р.

Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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