ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ № __ ВІД «___» ____ 20__ Р.
БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА «ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ»
КЛІЄНТ (ПІБ)
Фізична особа-підприємець: ________________________________________________
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Наявність статусу ФОП та/чи Особи, яка провадить
Клієнт перебуває у статусі самозайнятої особи та надає згоду Банку на надання інформації щодо
незалежну професійну діяльність:
його рахунків контролюючому (фіскальному) органу.
1. Бажаю замовити Банківську послугу «Депозитна лінія» фізичної особи-підприємця на умовах видачі Вкладу на першу вимогу [ВКЛАД НА ВИМОГУ] та
відкрити Депозитний рахунок на наступних умовах:
2. НОМЕР ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКА
№ __________________________________________
3. ВАЛЮТА ДЕПОЗИТУ
4. Процент річних (база 360/365/366 днів)
360 днів
365 днів (366 днів у високосний рік)
5. Дана Заява набуває чинності у порядку, передбаченому Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цією Заявою або її припинення
у порядку, передбаченому Договором.
6. Підписанням Заяви Клієнт підтверджує, 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.
7. Умови гарантування вкладу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд). Шляхом підписання Заяви, 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
- 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 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.
8. Дана Заява про надання Банківської послуги (по тексту – Заява) є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ФІЗИЧНИМ
ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ ТА ІНШИМ САМОЗАЙНЯТИМ ОСОБАМ (ПУБЛІЧНОГО) (надалі – Договір) та Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті
Банку www.otpbank.com.ua. (на вимогу Клієнта Банк надає копії вищезазначених документів).Терміни, що використовуються у Заяві, визначені Договором.
Шляхом підписання Заяви Клієнт замовив відповідну Банківську послугу та підтверджує, що він: із вищезазначеними документами, що розміщені на
Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, а також зобов’язується їх належно та неухильно виконувати; отримав свій примірник Заяви та іншу
документацію, яка Клієнту необхідна для користування Банківськими послугами. На підтвердження укладення Договору і внесення суми Депозиту на
Депозитний рахунок Клієнт отримує свій екземпляр Заяви, підписаний Клієнтом та Банком.
Клієнт:
Банк:
ПІБ: ________________________________________________________
АТ «OTП БАНК»: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
паспорт серії ____ № ___________________________________________
Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528
виданий: ______________________________________________
ПІБ, підпис:
«___» ____ 20___р.
_________________________/_____________________/
Адреса реєстрації місця проживання:
_______________________________________
Довіреність від « __» ___ 20 __ р. за реєстраційним № __
Адреса фактичного місця проживання:
______________________________________
М.П.
__________________ /________________________/
(ПІБ, підпис)
М.П. (за наявності)
Якщо Заява укладається Довіреною особою Клієнта:
ПІБ Довіреної особи Клієнта:________________________________
/________________________/
(підпис)

