
 

 

Заява-анкета про надання банківських послуг АТ "ОТП Банк" №____________ 
Application Form for OTP Bank JSC Banking Services #_____________ 

Персональні дані Клієнта/Customer’s Personal Information: 

Я, ______________, дата народження/Date of birth ____________ 
     прізвище, ім’я, по-батькові/surname, name, patronymic name 

реєстраційний номер облікової картки платника податків /taxpayer identification number _______________, 
паспорт/ passport: серія/series  № ____________, виданий/issued by __________, дата /date __________ 
Дівоче прізвище матері (слово - пароль)/ Maiden name of mother: _________. 
Місце роботи/Place of employment:__________________. 

Адреса проживання/Place of residence: 

 

(індекс, область, район, місто, вулиця, квартира) 

Адреса реєстрації (заповнюється у випадку, якщо вона відрізняється від адреси проживання)/ Place of 
registration (to be completed if differs from place of residence): 

 
 (індекс, область, район, місто, вулиця, квартира) 

Контактна інформація/Contact information: 

Моб.тел./ Mobile phone:  Роб.тел./ Office phone:  

e-mail:    
Дом.тел./факс/Home phone / fax:  Дод.тел./ Additional phone:  
 

попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання нажчеперелічених банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі 
із текстами договорів та усіх додатків до них, невід'ємною частиною яких є ця Заява-анкета про надання банківських послуг (надалі 
- "Заява-анкета"), та які розміщені на офіційній інтернет-сторінці (офіційному сайті) Банку за електронною адресою: 
www.otpbank.com.ua (надалі - "Договори"), бажаю оформити на своє ім'я/ Having previously acquainted with all terms and conditions 
of listed below banking services, regulations, tariffs, including the texts of agreements and all attachments thereto, an integral part of which 
is this Application Form for Banking Services (hereinafter – “Application Form”), and which are posted on the official web page (official web 

site) of the Bank at www.otpbank.com.ua (hereinafter - the “Agreements”), I wish to apply for:  -  поточний рахунок/ Current account. 
 
Я, Власник персональних даних*, підписанням цієї Заяви-анкети підтверджую, що повідомлений про мету обробки Банком моїх персональних даних (будь-яка 
інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому 
документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, 
номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні дані»), а саме: здійснення Банком своєї фінансового-господарської 
діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени 
Групи ОТП, надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, захисту Банком 
своїх прав та інтересів. 
Підписанням даної Заяви-анкети Власник персональних даних надає Банку свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Банком  
Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення 
зазначених дій. 
Підписанням даного Заяви-анкети Власник персональних даних підтверджує, що в момент збору Персональних даних, Банк повідомив його про володільця 
Персональних даних, про склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору його Персональних даних та осіб, яким 
передаються його Персональні дані.  
Власник персональних даних підтверджує (гарантує), що Персональні дані фізичних осіб, які передаються Банку, здійснюється за згодою таких фізичних осіб, які 
повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону. 
*Власник персональних даних – Клієнт, що зазначений у даній Заяві-анкеті. /  
I, The Owner of Personal data, confirm that was informed about the purpose of my personal Data collecting by the Bank (any information about private person, including, but not 
limited to the name, proper name, patronymic, data, specified in the passport (or in another identification document), ID code, citizenship, address of residence address or 
registration, place of work, position, contact phone / fax numbers, e-mail, etc., hereinafter - "Personal Data"), namely: performance by the Bank of its financial and economic 
activities, offering and / or providing a full range of services by the Bank and / or the third persons (any persons contractually related to the Bank and/or the members of OTP 
Group (hereinafter - the "Third Persons"), including through direct contacts with the Owner(s) of Personal Data by means of communication, protecting by the Bank of its legal 
rights and interests. 
By signing this Agreement the Owner of Personal Data gives his/her consent to transfer (distribution), including cross-border, the Personal Data by the Bank to any Third 
Persons, change, destruction of the Personal Data or restriction of access thereto according to the Law of Ukraine On Protection of Personal Data of June 1, 2010 (hereinafter 
– the Law), and without the need of provision of any written notice of such actions to the Owner of Personal Data. 
By signing this Agreement the Owner of Personal Data confirms that in the moment of personal data collecting he/she was notified by the Bank of the personal data holder, 
contents and structure of Personal data, rights provided by the Law, purpose of Personal Data collecting, and about the Third persons to whom these Personal data are 
transferred. 
The Owner of Personal Data confirms that Personal data of individuals that are transmitted to the Bank are carried out with the consent of such individuals and these individuals 
are informed about the information specified in p.2 article 12 Law. 
The Owner of Personal is the Client, specified in the Application – questionnaire. 
 

Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну 
діяльність)/ I am a self-employed person (individual entrepreneur and / or person engaged in independent professional activity): 

  
Так/ 
Yes 

  
Ні/ 
No 

У разі перебування у статусі самозайнятої особи надаю згоду Банку на надання інформації щодо моїх рахунків органам Державної податкової служби України./ In case 
of self-employed status, I hereby authorize the Bank to provide information on my accounts to the State Tax Service of Ukraine 

 

     
(прізвище, ім'я, по-батькові)/(full name)  (підпис)/ (Signature)  (дата)/ (Date) 



 

 

Заява на відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті/ Application 
for Opening and maintenance of bank account in foreign / local currency 

Поточний рахунок в іноземній/національній валюті фізичної особи-резидента/нерезидента/ Current account in foreign 
/ local currency of resident / non-resident individual 

Відкрити поточний рахунок/ To open 
current account       

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив/ 
Documents for account opening checked 

№/                     

В/in                                    

 
найменування валюти/ Currency 

name     
підпис особи, на яку покладено обов‘язок відкривати рахунки клієнтів/ Signature 

Дозволяю/Allow         
Головний бухгалтер / 
Chief Accountant           

                     _____________________________________________________ 
Підпис (керівник або особа уповноважена керівником)/ Signature 

(senior officer or an authorized person) 
 Підпис (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера 

рахунку)/ Signature (another responsible person controlling correct assignment of the 
account number) 

Дата відкриття рахунку/  
Date of account opening  

                          
ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ/ Application for current account opening 

and accession to agreement 

   Я/I,   

прошу відкрити поточний рахунок у/ 
Hereby apply to open a current account in 

 , 

        (найменування валюти)/ Currency name 

на моє ім'я/на ім'я/ in my 
name / in the name of      
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. 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. 
Підтверджую, що рахунок відкривається не з метою здійснення незалежної професійної діяльності. 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 в 
письмовій формі. Підтверджую, що уся надана мною інформація є вірною. Зобов’язуюсь письмово повідомляти Банк про всі зміни стосовно вказаної інформації та 
не заперечую, щоб Банк перевірив правдивість наданої мною інформації./ “I am acquainted with the content of the Instruction on opening, using and closing accounts in 
local and foreign currencies. The requirements of this Instruction are obligatory to me. I am informed that this account shall not be used for transactions connected with 
business activities. I confirm that the account is not opened for the purpose of independent professional activity. Written orders shall be signed by me personally or a person 
authorized by me under power of attorney. In case of change in the authorities of the person entitled to operate the account, I undertake to immediately inform thereof in 

writing. I confirm that all information provided by me is correct. I undertake to notify the Bank in writing of any changes regarding the submitted information and agree for the 
Bank to check the faithfulness of the information provided by me.”  

Листування та звіти щодо цього рахунку прошу надсилати/ Correspondence and reports on this account please send to: 

  
за адресою реєстрації/ at 
registration address    

за іншою адресою (вказати)/ 
at another address (to specify)   

отримувати у Банку/ 
to collect at the Bank 

                     
Про обмін паспорту та/або зміну адреси повідомлятиму Банк письмово./ I shall inform 
the Bank in writing of passport exchange and / or change of address.       
Прошу Банк надавати мені по телефону Довідкового центру інформацію про залишки та рух коштів по моїм рахункам, за умови попередньої моєї ідентифікації по 
наступним параметрам:  1) ПІБ _____________, 2) Персональний клієнтський № ________,  3) Дівоче прізвище матері (слово - пароль): «__________». Я розумію 
та погоджуюсь із тим, що Банк не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути в результаті помилок при ідентифікації того, хто телефонує, які, 
незважаючи на всі прикладені зусилля, Банк не зміг уникнути. 
Підтверджую, що Банк належним чином надав мені повноцінні та всебічні роз’яснення, а також довів до мого відома інформацію про зміст та суть Постанови 
Національного банку України від 16.09.2013 р. № 365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України»./ I 
shall inform the Bank in writing of passport exchange and / or change of address. 
I request the Bank to provide me through the Information Center the information on balances and cash flow on my accounts, subject to my preliminary identification by the 
following parameters: 1) Full name: Хак-Ковач Тамаш, 2) Personal client ID № 0606600,  3) mother's maiden name (password ): "__________".  

I understand and agree with the fact that the Bank is not responsible for any consequences that may arise as a result of errors in identification of the caller, who, despite all 
efforts, the Bank was unable to avoid. 
I confirm that the Bank has duly provided me with adequate and comprehensive clarification and information on Resolution of the National Bank of Ukraine № 365 of 
16.09.2013 On the Procedure of Receipt of Foreign Currency into Current Accounts of Individuals Within Ukraine. 

Положення даної Заяви-анкети, Заяви на відкриття поточного рахунку та приєднання до договору (що є складовою частиною Заяви-анкети), Правил користування 
рахунками АТ "ОТП Банк", Тарифів Банку є невід'ємною частиною Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті 
для фізичних осіб (надалі разом - "Договір про відкриття рахунку"), що укладений згідно з вимогами чинного законодавства України, про що мене повідомлено та з 
умовами якого я цілком згоден. Я підтверджую факт отримання повної та вичерпної інформації про умови банківського обслуговування в Банку та зобов’язуюсь 
неухильно дотримуватись та виконувати усі положення Договору про відкриття рахунку. Підписанням Заяви-анкети я приєднуюсь (акцепт) до Договору про відкриття 
рахунку, який є публічною пропозицією (офертою) Банку у відповідності до норм чинного законодавства, та приймаю усі його положення та умови як обов'язкові до 
виконання. Підписанням Заяви-анкети я погоджуюсь із такою письмовою формою Договору про відкриття рахунку та підтверджую, що Банк надав мені оригінальний 
примірник Договору про відкриття рахунку зі всіма додатками до нього./ Provisions of this Application Form, Application for current account opening and accession to the 
Agreement (which is part of the Application Form), OTP Bank Account Operating Rules and the Bank's Tariffs are an integral part of the Agreement for Opening and 
Maintenance of Bank Account in foreign and local currency for individuals (hereinafter collectively referred to as the “Account Opening Agreement”), concluded in accordance 
with the current legislation of Ukraine, which I have been informed of and conditions of which I fully agree with. I confirm the fact of being fully and comprehensively informed of 
the terms and conditions of banking with the Bank and undertake to fully comply with and fulfill all provisions of the Account Opening Agreement. By signing the Application Form, 
I accede to (accept) the Account Opening Agreement, which is a public offering (offer) of the Bank in compliance with applicable law, and agree to all its terms and conditions as 
binding and obligatory. By signing the Application Form, I agree to such written form of the Account Opening Agreement and confirm that the Bank provided me with an original 
copy of the Account Opening Agreement with all attachments thereto. 

Інформація щодо гарантій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (для Клієнтів та Фізичних осіб-підприємців). 
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі – Закон), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) 

гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд здійснює відшкодування коштів за вкладами в порядку та на умовах визначених 
Законом. 

Фонд не відшкодовує кошти: 
1) суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку.  
*Вклади Фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до 

категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року; 2) передані банку в довірче управління; 3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 
4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або 

була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України (надалі – НБУ) рішення про віднесення такого банку до категорії 
неплатоспроможних (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 
України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки), - протягом року до дня прийняття такого рішення); 6) розміщені на вклад у банку особою, яка 



 

 

надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про 
віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 
підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону про банки, - один рік до дня прийняття такого рішення); 7) розміщені на вклад власником істотної участі банку; 
8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними 
ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону про банки, або мають інші фінансові привілеї від банку; 9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується 
вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 10) за вкладами у філіях 
іноземних банків; 11) за вкладами у банківських металах; 12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

На дату укладення Заяви-анкети, граничний розмір відшкодування Фондом коштів за вкладами становить 200 000,00 гривень. 

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України 
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону про банки, - у день прийняття рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку). 

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 
36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону про банки, - 
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації банку). 

 
На підтвердження укладення Договору про банківський вклад і внесення суми вкладу на вкладний (депозитний) рахунок Клієнт отримує свій екземпляр Заяви-анкети, 
підписаний Клієнтом та Банком. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 
а також перед розміщенням вкладу отримав вичерпну інформацію про умови гарантування відшкодування коштів за вкладом Фондом, а також умови, за якими Фонд 
не відшкодовує кошти. 

                          

Дата:/ Date:  р.              

                Підпис/ Signature 

Відмітки Банку 
         Правильність і достовірність даних мною перевірено, ідентифікацію Клієнта проведено у відповідності до законодавства України./ Data 
correctness and accuracy verified. Client indentification performed in accordance with the legislation of Ukraine. 

                          

              
(прізвище, ім'я, по-батькові)/ (full name)  (підпис)/ 

Signature 
 (дата)/ (Date) 

 


