
 

 

              ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» №_____________________ ВІД __/__/20__ Р. 

ПІБ Клієнта: 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _______  
АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта  
АБО Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків  
Документ, що посвідчує особу (реквізити): ___________________, виданий [орган], «___» _____ _____ р. 
Ім’я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами: 
Громадянство (для нерезидентів): 
Дівоче прізвище матері (слово - пароль): _____. Місце роботи: ________, Посада: ________ 

Адреса проживання: (індекс, область, район, місто, вулиця, кв./буд.) Адреса реєстрації (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання): 

  

Контактна інформація: Моб.тел.:______________________ Дом.тел.: ________________ Роб.тел.: ______________  e-mail: ________________ 

Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями договорів та усіх додатків 
до них, невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА – АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» (надалі – Заява-анкета), та які розміщені 
на Офіційному сайті АТ «ОТП БАНК» www.otpbank.com.ua, бажаю оформити: 

ПОТОЧНИЙ (КАРТКОВИЙ) РАХУНОК ТА ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЗАСІБ 

Тип Картки  
Валюта 
рахунку 

___ 
Номер  
Карткового рахунку 

 

Підключення послуги SMS–ІНФОРМУВАННЯ Так      № телефону:                  Ні 

Умови обслуговування кредитної лінії (надалі – Кредит/Кредитна лінія). За користування Кредитом, Банк нараховує проценти, які розраховуються 
Банком на підставі процентної ставки, розмір якої визначається Тарифами Банку та Інформаційним листком, який є невід’ємною частиною та додатком до 
Договору (надалі – Інформаційний листок). Мінімальний платіж (фіксований): ____________ гривень. Гранична дата погашення: __ числа кожного місяця 
На дату укладення Заяви-анкети розмір процентної ставки становить: ______% (___________________) в місяць. 
На дату укладення Заяви-анкети розмір процентної ставки впродовж Пільгового періоду становить 0,01 % річних. 
ВСІ ІНШІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО КРЕДИТНІЙ ЛІНІЇ) ВИЗНАЧЕНО У ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЛИСТКУ. 

Листування та звіти щодо цього рахунку прошу 
надсилати: 

 за адресою реєстрації  отримувати у відділенні Банку  за іншою адресою: 
______________________________________________________________________ 

Прошу оформити страховий поліс Cardif Так               Ні 

Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної 
особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка 
провадить незалежну професійну діяльність): 

Так               Ні 
У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації 
щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі). 

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток (особистих) (по тексту 
Заяви-анкети – Договір) та Правил користування карткою (надалі – Правила), Інформаційного листка, Тарифів Банку/Тарифного пакету приватного 
банківського обслуговування (для РВ-Клієнтів), які розміщені на Офіційному сайті Банку (у розділі «Приватним клієнтам»/«Дебетні та кредитні 
картки»). Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що: 1) Банк надав Клієнту в письмовій формі та в повному об’ємі інформацію передбачену 
Законодавством, що захищає права споживачів; 2) Клієнта перед укладенням Договору ознайомлено з інформацією, визначеною Паспортом споживчого 
кредиту, необхідною для отримання Кредиту із порівнянням різних пропозицій Банку з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо укладення Договору та 
отримання Кредиту на сприятливих для Клієнта умовах; 3) з Договором, Правилами, Інформаційним листком, Тарифами Банку/Тарифним пакетом приватного 
банківського обслуговування (для РВ-Клієнтів), що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов’язується їх належно та 
неухильно виконувати; 4) отримав свій примірник Заяви-анкети, Інформаційний листок (у разі оформлення Кредиту) та іншу документацію, на розсуд Банку, 
яка необхідна Клієнту для користування банківськими послугами. 

Підписанням Заяви-анкети Клієнт надає Банку згоду: на передачу Банком інформації щодо Кредитного договору до Кредитного реєстру НБУ; на здійснення 
договірного списання та розкриття банківської таємниці у порядку, визначеного Договором та Правилами; на відступлення права вимоги за Договором третій 
особі; на збір, зберігання, використання, поширення та передачу інформації до бюро кредитних історій, що складає кредитну історію Клієнта в об’ємі 
визначеному Законодавством, а також на доступ до кредитної історії Клієнта. Найменування та адреси бюро кредитних історій визначено Договором. 

Підписанням Заяви-анкети, Клієнт свідчить, що у разі отримання ним Кредиту та у разі перебування ним у шлюбі, Кредит буде використано на потреби його 
сім’ї. У разі, якщо другий з подружжя Клієнта матиме заперечення щодо отримання та користування Кредитом, Клієнт зобов’язується розірвати Договір та 
виконати всі Боргові зобов’язання за Договором. 

ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД 

Бажаю оформити Ощадний банківський вклад з щомісячною виплатою процентів на моє ім’я на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) 
та відкрити вкладний (депозитний) рахунок у відповідності до: (1) Договору про банківський вклад, (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського 
рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб;  (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК».            Так               Ні 

Валюта вкладу (необхідне обрати відповідною відміткою - ):                                                    гривні              долари США              євро 

Вкладний (депозитний) рахунок №: _________________________________ Рахунок для сплати процентів №: _________________________________ 

Початкова ставка нарахування процентів __  (____) % річних 

Прошу АТ «ОТП БАНК» щомісячно здійснювати договірне списання коштів з мого поточного (карткового) рахунку, номер якого зазначено у цій Заяві-анкеті, у 
розмірі _[_______]__ гривень, на мій Вкладний (депозитний) рахунок, визначений цією Заявою-анкетою, відкритий у АТ «ОТП БАНК». У разі відсутності або 
недостатності коштів на зазначеному рахунку у поточному місяці, протягом якого необхідно здійснити договірне списання, договірне списання коштів не 
здійснюється.        Так           Ні 

На підтвердження укладення Договору про банківський вклад і внесення суми вкладу на вкладний (депозитний) рахунок (або розпорядження Клієнта щодо 
його поповнення шляхом договірного списання) Клієнт отримує свій екземпляр Заяви-анкети, підписаний Клієнтом та Банком.  

Умови гарантування вкладу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд). Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує, що: 1) 
ознайомлений з  положеннями п. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (які містять перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, 
зокрема за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується Клієнтом як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед Банком, у повному 
обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 2) сума граничного розміру відшкодування Фондом коштів за вкладами Клієнту відома (на дату укладення Заяви-
анкети - 200 000,00 гривень). Актуальну інформацію про суму граничного розміру відшкодування Фондом коштів за вкладами Клієнт може отримати в мережі  
Інтернет (на офіційній сторінці Фонду), з інформаційних стендів в операційних залах Банку або зателефонувавши до Довідкової служби Банку; 3) Клієнту відомо  
про припинення нарахування процентів за Договором про банківський вклад у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття НБУ 
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття 
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку); 4) Клієнту відомо, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в 
еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на день початку 
процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у 
разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», - 



 

 

за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації Банку); 5) Клієнт ознайомлений з довідкою про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб. У разі якщо розміщення вкладу відбулося за допомогою дистанційного обслуговування засобами системи «OTP SMART», 
ознайомлення з цією інформацією підтверджується Клієнтом його ідентифікатором в системі; 6) Офіційна сторінка Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, 
де міститься вищезазначена актуальна інформація, Клієнту відома. 

Заява-анкета є невід'ємною частиною: (1) Договору про банківський вклад, (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та 
національній валюті для фізичних осіб, (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК», (4) Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. 
Застереження: на вимогу Клієнта Банк надає копії вищезазначених документів. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він з 
вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також отримав свій примірник Заяви-анкети та іншу 
документацію, яка Клієнту необхідна для користування банківськими послугами. 

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ OTP SMART 

Бажаю оформити на своє ім'я послугу у відповідності до Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart. 
Застереження: послуга замовляється лише особисто Клієнтом та надається Банком після активації Клієнтом доступу до Системи OTP Smart. 

Параметри системи OTP Smart: 
* Генератор паролів переданий у справному стані без видимих дефектів. 
** Може бути змінене дистанційно. Погоджуюсь на використання нового 
номеру телефону відповідно до умов Договору. 

Номер Договору (ідентифікатор Клієнта): ________________; 
Номер Генератора паролів*: ____________________ 
Генератор паролів дійсний до*: «___»___________  ______р. 
Номер телефону**: ______________ 

Дистанційне обслуговування засобами Системи OTP Smart прошу 
здійснювати з використанням Каналів доступу та з врахуванням встановлених 
Банком денних лімітів по кожній з валют: 

 
В UAH - 50 000,00 

 
В USD - 2 000,00 

 
В EUR - 2 500,00 

Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору 
про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір), за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії, 
визначені у Договорі розділом «ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору. 

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір) та Правил 
надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Правила), Тарифів Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку. 
Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він особисто отримав свій примірник Заяви-анкети, з умовами  Договору та Правил, Тарифами 
Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з їх положеннями. 

Підписанням Заяви-анкети Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані 
Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист 
персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди 
Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком. 

Заява-анкета укладається відповідно до ст.ст. 6, 207, 627, Цивільного кодексу України і підписання її зі сторони Банка відбувається шляхом нанесенням на 
неї типографськими засобами відбитка печатки та підписів уповноважених представників Банку. Сторони, підписанням цієї Заяви-анкети, надають свою 
письмову згоду на укладення Договору в порядку передбаченому цим пунктом. Підписанням Заяви-анкети Клієнт приєднується до ДОГОВОРУ ПРО 
ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ПРАВОЧИНІВ, який розміщений на офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua, зміст якого йому повністю зрозумілий та з яким він 
повністю погоджується. 

Клієнт: Банк: 

Від Клієнта: 
 
 
__________________  
(ПІБ, підпис) 

АТ «OTП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43  
Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528  
Від Банку: 
 
__________________  
(ПІБ, підпис) 
М.П. 

 

Відмітки Банку: 

Документи на відкриття рахунку  
перевірив 

ПІБ: Підпис/Дата: 

Дозволяю відкрити рахунок (керівник 
або особа, уповноважена керівником) 

ПІБ: Підпис/Дата: 

Головний бухгалтер (інша відповідальна 
особа, яка контролює правильність 
присвоєння номера рахунку) 

ПІБ: Підпис/Дата: 

 

 


