Додаток 3.4. до Регламенту взаємодії підрозділів АТ «ЮНЕКС БАНК» у процесі оформлення та обслуговування банківського продукту роздрібного бізнесу
«Поточний рахунок фізичної особи / поточний рахунок фізичної особи з використанням платіжних карток» (версія 1.0)
Прохання заповнювати Анкету-Заяву розбірливими друкованими літерами
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
АНКЕТА-ЗАЯВА №___________
м.___________________
ОСОБА, ЯКА ВІДКРИВАЄ РАХУНОК:
Прізвище

Дата____________
Ім`я

По-батькові

SURNAME
NAME
(якщо закордонний паспорт відсутній, вказується бажане написання для достовірного відображення на картці)

прізвище та ім'я Клієнта латинськими літерами як зазначено в закордонному паспорті

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Прошу відкрити поточний рахунок з використанням платіжної картки та видати платіжну картку:
Visa Classic (безконтактна)
MasterCard debit world (безконтактна)
персоніфікована
у валюті:

Visa platinum (безконтактна)
MasterCard world black edition (безконтактна)
неперсоніфікована

гривня

долар США

ЄВРО

за Тарифами:
на ім'я:
Додаткова інформація
Слово - пароль (використовується для ідентифікації при зверненні в Call-centre)
Номер фінасового телефону
+ 3 8 0
СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЩОМІСЯЧНИХ ВИПИСОК ПО ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ:
в Банку
на адресу електронної пошти (е-mail):
______________________________@______________
(оплата послуг згідно тарифів)
Прошу підключити платіжну картку до послуги CМС-bankingдо номеру фінасового телефону
(оплата послуг згідно тарифів)
Так
Ні
Цим я доручаю АТ "ЮНЕКС БАНК" за допомогою вказаного мною фінансового телефону проводити фінансові операції та відсилати дані по поточному рахунку з використанням ПК та іншу інформацію як SMSповідомлення. Я погоджуюсь, що інформація по поточному рахунку з використанням ПК буде передаватись по незахищених каналах зв’язку і може стати відома третім особам.
З умовами Публічної пропозиції, умовами кредитування (орієнтовною сукупною вартістю), Тарифами ознайомлений.
У разі зарахування заробітної плати на мою ПК:
прошу встановити мені автоматичний Овердрафт після першого зарахування:
Так
Ні
У разі оформлення мені Кредитної картки та виникненні заборгованості за моєю Кредитною карткою, прошу з 1 (першого) числа кожного місяця до 25 числа кожного місяця здійснювати перерахування коштів у
розмірі суми Обов'язкового мінімального платежу з мого поточного рахунку з використанням ПК для зарахування заробітної плати на поточний рахунок Кредитної картки.
Зразок підпису власника рахунку:
Зразок підпису довірених осіб:
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов`язковим (обов`язковими) під час здійснення операцій за поточним рахунком з використанням платіжної картки.
Я, що підписався(-лась) нижче, підтверджую, що всі повідомлені мною у цій Анкеті-Заяві дані відповідають дійсності, та своїм підписом підтверджую, що:
(1) ознайомився (-лась) і згоден (-на) з Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, з умовами та правилами надання банківських
послуг, отримав примірник тарифів Банку та правил користування платіжною карткою. Зазначена Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» оприлюднена на офіційному сайті Банку за електронною адресою:
www.unexbank.ua.
(2) зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах я ознайомлений (-на), вимоги цієї Інструкції для мене є обов’язкові. 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 Банк у письмовій формі;
(3) ознайомлений (-на) з тим, що цей поточний рахунок, який відкриває АТ «ЮНЕКС БАНК», забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної
професійної діяльності;
(4) усе листування щодо цього поточного рахунку прошу надсилати за адресою_________________________________________________________________________________________________________. Про зміну
адреси повідомлятиму Банк письмово; Зобов’язуюсь про всі зміни даних, які зазначені в Анкеті - Заяві повідомляти в Банк письмово не пізніше 5 днів з моменту таких змін.
(5) повідомлена мною інформація є достовірною та уповноважую АТ «ЮНЕКС БАНК» перевіряти цю, й іншу інформацію, яка може бути потрібною, у роботодавця, за місцем проживання або у представників
державної влади та місцевого самоврядування тощо.
(6). Я надаю Банку право:
- на обробку моїх персональних даних, отриманих у зв’язку з заповненням Анкети-Заяви;
- на їх використання в наступних цілях: забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ "ЮНЕКС БАНК" та пов’язаними особами;
- на передачу персональних даних третім особам відповідно до зазначених цілей, в тому числі, але не виключнооператорам мобільного зв'язку.
1. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, що оприлюднена на
офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua, погодився з тим, що ця Анкета-Заява разом із вищевказаною Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» та додатками до неї (правилами,
умовами, тарифами) становить між Клієнтом та Банком Договір про комплексне банківське обслуговування (надалі – Договір).
2. Банк відповідно до умов Договору:
2.1. відкриває Клієнту поточний рахунок з використанням ПК (надалі - ПР) №____________________________ код валюти __________ , за тарифним планом_____________________________________
2.2. емітує та надає Клієнту платіжну картку №____________________ (надалі - ПК) , персональний ідентифікаційний номер (надалі-ПІН) до неї.
2.3. здійснює обслуговування ПР і ПК Клієнта.
3. Клієнт підтверджує, що підписанням даної Анкети-Заяви надає дозвіл АТ "ЮНЕКС БАНК" на отримання з будь-якого кредитного бюро та передачу, зберігання, поширення та використання інформації про його
кредитну історію, а також надає згоду:
- на отримання та/або поширення через ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", яке знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11, та/або ТОВ "Українське бюро
кредитних історій" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д.), Приватне акціонерне товариство «Міжнародне бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою пр-т. Перемоги, 65, оф. 306, м.Київ, 03117 інформації
про себе і по кредитних угодах, які укладені або будуть укладені мною з АТ "ЮНЕКС БАНК" (в т.ч. інформації, що міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному
Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";
-на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
а так само на доступ і отримання його кредитної історії у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних».
Цим також підтверджує, що поінформований (-а) про свої права як суб'єкта кредитної історії.
4. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб стосовно
клієнтів, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених цією Публічною пропозицією стосовно Банку.
5. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним, визначаються чинним законодавством України.
Усі відомості, що містяться у цій Анкеті-Заяві, а також документи надаються також для отримання Кредиту. Кредит, на отримання якого заповняється дана Анкета-Заява, надається Банком на чітко визначені цілі, що
зазначені в даній Анкеті-Заяві і, в подальшому, Кредитним Договором. Підписанням цієї Анкети-Заяви, я надаю згоду Банку , в тому числі, але не виключно операторам мобільного зв'язку на передачу персональних
даних та інформації про умови кредитної операції та виконання зобов'язань за кредитною операцією до Кредитного реєстру Національного банку України. Мені відомо, що Банк передає до Кредитного реєстру НБУ в
т.ч. інформацію про пов'язаних зі мною осіб та мені особисто необхідно повідомити цих осіб про передачу даних стосовно них до Кредитного реєстру. Я уповноважую Банк зв’язуватися з будь-якими особами, що
зазначені в цій Анкеті-Заяві, їх представниками для перевірки будь-якої інформації чи отримання додаткових даних. Підписанням цієї Анкети-Заяви я підтверджую, що отримав згоду осіб, які зазначені в цій АнкетіЗаяві, в тому числі, але не виключно роботодавця, контактної особи, дружини/ чоловіка, довіреної особи та інших осіб, на обробку АТ "ЮНЕКС БАНК" їх персональних даних та повідомив таких осіб про мету
обробки їх персональних даних АТ "ЮНЕКС БАНК". Я надаю Банку право без укладання будь-якої додаткової угоди до Договору та без будь-якого попереднього погодження передавати права та обов’язки за
Договором третім особам (відступлення права вимоги), у тому числі шляхом передачі Банком прав за Договором у забезпечення виконання власних зобов’язань перед третіми особами, шляхом відступлення Банком
права вимоги за Договором третім особам, та, відповідно, надавати третім особам інформацію щодо здійснення операцій між Банком та мною за Договором, а також інші відомості, які пов’язані з укладенням
Договору, та є необхідними для реалізації Банком вищезазначеного.
Я підтверджую, що інформація зазначена в цій Анкеті-Заяві і є правдивою та точною на дату її підписання, будь-яке умисне або халатне викривлення інформації, що міститься в даній заяві, може призвести до цивільної
або кримінальної відповідальності.
Мені відомо про кримінальну відповідальність передбачену ст.190, 222 Кримінального Кодексу України за надання недостовірної інформації з метою отримання банківського кредиту.
6.Форс-мажор.
Сторона, що порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами/форсмажор) слід розуміти надзвичайні і невідворотні обставини, у тому числі стихійне лихо, аварії, пожежі, масові безладдя, громадські безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих
актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру НБУ, а також інші обставини непередбачуваного характеру, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість
належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, які виникли після підписання Договору, і які Сторони не могли передбачити чи застерегти своїми діями.
При виникненні обставин форс-мажору строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на строк дії цих обставин. При цьому Сторона, яка постраждала від дії форс-мажору, має вживати всіх можливих заходів,
які можуть обґрунтовано вимагатися від неї, для зменшення негативного впливу цих обставин на іншу Сторону.
При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Клієнт повинні проінформувати один одного у будь-який доступний спосіб. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв’язок
між такими обставинами та невиконанням Банком або Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором.
Настання обставин форс-мажору підтверджується довідкою (або іншим відповідним документом) Торгівельно-промислової палати України або іншими уповноваженими державними службами у порядку, визначеному

мажор) слід розуміти надзвичайні і невідворотні обставини, у тому числі стихійне лихо, аварії, пожежі, масові безладдя, громадські безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих
актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру НБУ, а також інші обставини непередбачуваного характеру, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість
належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, які виникли після підписання Договору, і які Сторони не могли передбачити чи застерегти своїми діями.
При виникненні обставин форс-мажору строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на строк дії цих обставин. При цьому Сторона, яка постраждала від дії форс-мажору, має вживати всіх можливих заходів,
які можуть обґрунтовано вимагатися від неї, для зменшення негативного впливу цих обставин на іншу Сторону.
При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Клієнт повинні проінформувати один одного у будь-який доступний спосіб. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв’язок
між такими обставинами та невиконанням Банком або Клієнтом своїх зобов’язань за цим Договором.
Настання обставин форс-мажору підтверджується довідкою (або іншим відповідним документом) Торгівельно-промислової палати України або іншими уповноваженими державними службами у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони докладають усіх можливих зусиль для усунення або зменшення наслідків таких обставин.
7. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за договором про надання фінансових послуг передбачені наслідки відповідно до чинного законодавства України з урахуванням умов Публічної
пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
8. Клієнт має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися
від Договору Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі до закінчення вищевказаного строку. Протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт
зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти/комісії за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором та
Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних
осіб.
Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
9. З метою надання Клієнтам більш якісних та зручних послуг Банк може впроваджувати Пакетні пропозиції/пакети для користувачів. Цінові параметри кожної Пакетної пропозиції/пакету визначаються Тарифами
Банку на визначений період часу. Внесення змін у перелік та наповнення Пакетної пропозиції/пакету здійснюється шляхом розміщення повідомлення про зміни на Офіційному сайті Банку за електронною адресою:
www.unexbank.ua, не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін. Кількість та наповнення Пакетних пропозицій/пакетів можуть бути змінені Банком як в бік збільшення, так й в бік
зменшення. Перелік та опис діючих Пакетних пропозицій/пакетів, а також їх тарифні плани розміщенні на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua.
10. Перелік та вартість супровідних послуг Банку та/або послуг третіх осіб, що включені в пакети послуг/тарифи, розміщуються на офіційному сайті Банку за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=807 або, що визначені умовами Договору, розміщуються на офіційному сайті Банку за посилання: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=3010 .
11. Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що інформування про зміни умов Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та/або
доповнення та зміну Тарифів, в тому числі й переліку послуг за Рахунком, здійснюється шляхом розміщення відповідної письмової інформації на Офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua або
шляхом надсилання відповідних повідомлень з використанням будь-якого каналу зв’язку зазначеного в Договорі.
12. Клієнт має право звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до Національного банку України або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Порядок звернення до
Національного банку України наведено за посиланням: bank.gov.ua/ua/contacts.
13. Клієнт може звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов Кредитного договору (шляхом направлення письмового звернення на юридичну адресу Банку, електронну пошту (office@unexbank.ua),
використання відповідних форм комунікації на Офіційному сайті Банку https://unexbank.ua/site або шляхом усного звернення через Контактний центр Банку (0 800 500 686)). Детальніша інформація на Офіційному сайті
Банку: https://unexbank.ua/ в розділі «Звернення клієнтів».
14. Наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за Договором.
У разі порушення строків погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС
БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також вчиняти інші дії, передбачені Договором.
Штраф за порушення строку оплати обов’язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу 0,1% мінімум 100 грн., якщо інше не передбачено законодавством.
Плата за користування коштами у разі виникнення несанкціонованого овердрафту (заборгованості), 60 (шістдесят) процентів річних.
У випадку порушення строку погашення заборгованості за Кредитною лінією, Банк має право блокувати проведення видаткових операцій по Поточному рахунку з використанням Кредитної картки. При цьому
Поточний рахунок з використанням Кредитної картки можна використовувати для операцій з його поповнення.
15. Банк має право передати іншій особі свої права кредитора за Договором шляхом відступлення права вимоги без згоди Клієнта. У разі відступлення права вимоги за Договором новому кредитору або у разі
залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості Банк зобов’язаний повідомити Позичальника у строк 10 робочих днів із дати такого відступлення та у спосіб, визначений Законом
України «Про споживче кредитування», про такий факт та про передачу персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно до вимог Закону
України «Про споживче кредитування».
Підписанням Договору, Позичальник надав Банку згоду на взаємодію Банку з Третіми особами, а також на залучення колекторської компанії для врегулювання простроченої заборгованості за Договором та право
Банку звертатися до Третіх осіб, в порядку та на умовах передбачених Законодавством, персональні дані яких були чи будуть передані Позичальником Банку для вчинення Банком, як власником бази персональних
даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних, в процесі укладення, виконання та припинення Договору. При цьому, обов’язок отримати згоду
Третіх осіб на обробку їх персональних даних до передачі таких персональних даних Банку покладається на Позичальника.
Банк зобов’язується:
- інформувати Позичальника про здійснення, у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі
виникнення) з Позичальником, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на
таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу.
- попередити про здійснення Банком, у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі
виникнення) з Позичальником його близьких осіб, представника/ів, спадкоємців, поручителя/ів, майнових поручителів або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію,
за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу.
16.Позичальник надає Банку право:
- на обробку персональних даних, отриманих у зв’язку з укладенням та виконанням Договору;
- на їх використання в наступних цілях: забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС БАНК» та пов’язаними особами,
- на передачу персональних даних третім особам відповідно до зазначених цілей, в тому числі, але не виключно операторам мобільного зв’язку.
- здійснювати Банком фіксацію (запис) у спосіб, визначений Банком, усіх без винятку телефонних розмов між Власником персональних даних та Банком;
- здійснювати Банком фотозйомки та/або відеофіксацію, відеоспостереження Власника персональних даних під час надання/користування банківськими послугами Банку;
- використовувати Банком такі фотографії, аудіо- та відеоматеріали в якості доказів;
-оператору мобільного зв`язку на оброблення інформації про надання та отримання ним телекомунікаційних послуг, з метою отримання ним послуг Банка та захисту своїх інтересів від шахрайських дій з боку третіх
осіб;
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.
17. Банк має право, а Клієнт повідомлений та надає свою згоду (дозвіл) Банку на обробку персональних даних Клієнта, що включає в себе дії Банку по збору, реєстрації, накопиченню, зберіганню, адаптуванню, зміні,
поновленню, поширенню (розповсюдженню, реалізації, передачі), використанню, знеособленню та знищенню будь-яких персональних даних Клієнта.
Обробка персональних даних Клієнта загального характеру або вразливих (за наявності) персональних даних здійснюються для забезпечення відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування,
відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів НБУ.
Для цих цілей Клієнт погоджується, що обсяг персональних даних включає будь-які відомості/інформацію, що дозволяють проведення ідентифікації фізичної особи та були надані Клієнтом відносно себе та/або
містяться у виданих на ім’я Клієнта документах чи підписаних ним документах. Крім того, укладанням Договору Клієнт надає свою згоду (дозвіл) Банку на те, що:
- надання Клієнту будь-яких банківських/фінансових послуг та послуг у сфері страхування;
- передачу Клієнту інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в тому числі щодо нових продуктів та послуг Банку або інших осіб) або будь-якої іншої інформації, зокрема про стан будь-якого Рахунку
Клієнта, відкритого у Банку або про стан заборгованості Клієнта за будь-яким договором, укладеним з Банком, шляхом відправлення Банком текстового повідомлення (СМС) на Номер фінансового телефону Клієнта
та/або засобами поштового зв’язку чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх осіб та Додаткових засобів інформування), обраними на власний розсуд Банку;
- перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних, в тому числі за допомогою послуг інших осіб, та їх використання і поширення в процесі здійснення будь-яких дій, спрямованих на погашення існуючої
заборгованості Клієнта за будь-яким договором, укладеним з Банком;
- забезпечення участі клієнта у акційних пропозиціях та програмах лояльності, в тому числі, але не виключно, у програмах лояльності платіжних систем/організацій, зокрема МПС Mastercard на Умовах таких програм
та відповідно до Політики захисту та використання персональних даних, що розміщуються на належному МПС Mastercard сайту програми та/або інтернет-порталі Mastercard, через який надається доступ до нього
та/або на офіційному сайті компанії Mastercard, і, з якими Клієнт був ознайомлений та погоджується шляхом приєднання до цієї Публічної пропозиції та підтверджує їх прочитання та обов‘язковість їх виконання для
участі в такій програмі;
- здійснення Банком інших дій, що не заборонено законодавством України та обираються Банком на власний розсуд.
включає право Банку здійснювати будь-які дії щодо обробки цих даних та щодо їх захисту,, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних третім особам, в тому числі, але не
виключно, операторам мобільного зв’язку, обраним Банком, МПСMastercard, іншим платіжним системам/організаціям тощо;
відомостей про Клієнта з бази персональних даних третім особам, в тому числі, але не виключно, операторам мобільного зв’язку обраним Банком, платіжним системам/організаціям, зокрема МПС Mastercard для участі
в програмах лояльності на Умовах таких програм та відповідно до Політики захисту та використання персональних даних, що розміщуються на належному МПС Mastercard сайту програми та/або інтернет-порталі
Mastercard, через який надається доступ до нього та/або на офіційноу сайті компанії Mastercard тощо;
або повного права обробки цих даних та/або передачу таких даних визначається Банком самостійно на власний розсуд, в тому числі з метою перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних та/або
контактних даних, для захисту інтересів Банку, зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду, у випадку відступлення Банком права вимоги за Договором, тощо. При цьому, Клієнт укладанням Договору
надає свою згоду на передачу своїх персональних даних Банком третім особам, в тому числі, але не виключно, операторам мобільного зв’язку, платіжним системам/організаціям, зокрема МПС Mastercard, та надає
доступ до своїх персональних даних будь-яким третім особам, в тому числі, але не виключно, операторам мобільного зв’язку, платіжним системам/організаціям, зокрема МПС Mastercard, що визначаються Банком
самостійно, при чому Клієнт підтверджує, що така передача персональних даних не потребує подальшого окремого повідомлення Клієнта про такі дії (передачу) будь-яким способом, в тому числі і шляхом письмового
повідомлення. Під третіми особами, зазначеними вище у цьому пункті Публічної пропозиції, Клієнт розуміє колекторські компанії, операторів мобільного та поштового зв’язку, платіжні системи/організації, зокрема
МПС Mastercard, а також будь-яких інших осіб (як фізичних, так і юридичних), яким Банком надається доступ до персональних даних/ здійснюється передача персональних даних Клієнта.
їх пов’язаним особам, Банкам-кореспондентам, юридичним та іншим професійним радникам Банку, аудиторам Банку.
Зазначена у цьому пункті згода (дозвіл) Клієнта є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії. Укладанням Договору Клієнт також підтверджує своє ознайомлення у письмовій формі зі своїми правами як
суб’єкта персональних даних, визначеними Законом України «Про захист персональних даних», метою збору даних та особами, яким передаються його персональні дані, складом та змістом зібраних персональних
даних та, у зв’язку з цим, Клієнт не потребує подальшого окремого письмового повідомлення про зазначені у цьому пункті Публічної пропозиції обставини.
18. Банк, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснювати фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відеота/або звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язаний попередити зазначених осіб про таке фіксування.
19. Місцем виконання Позичальником та/або Третіми особами зобов’язань, передбачених Договором, що забезпечують виконання зобов’язань Позичальника, є місцезнаходження (за адресою реєстрації юридичної
особи) Банку.
20. Гарантії
Умови гарантування Фондом відшкодування коштів, розміщених Клієнтом на ПР в Банку за цим Договором, та нарахованих за ними процентів, викладені в Публічній пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання

близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відеота/або звукозаписувального технічного засобу, а також зобов’язаний попередити зазначених осіб про таке фіксування.
19. Місцем виконання Позичальником та/або Третіми особами зобов’язань, передбачених Договором, що забезпечують виконання зобов’язань Позичальника, є місцезнаходження (за адресою реєстрації юридичної
особи) Банку.
20. Гарантії
Умови гарантування Фондом відшкодування коштів, розміщених Клієнтом на ПР в Банку за цим Договором, та нарахованих за ними процентів, викладені в Публічній пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання
Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
На Вклад відкритий в рамках цього Договору на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Я, _____________________________, засвідчую, що до укладання Договору був ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та з іншою інформацією про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, яка надається Банком для ознайомлення Вкладникам в електронній формі шляхом розміщення на сайті Банку за адресою www.unexbank.ua, а також зобов’язуюсь не рідше ніж один раз на календарний
рік після підписання Договору самостійно ознайомлюватися з Довідкою, що розміщується на сайті Банку за адресою www.unexbank.ua.

Інформація представника клієнта/особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта (у разі наявності зазначаються всі ідентифікаційні дані)
прізвище, ім'я, по батькові
паспорт/ документ, що його замінює
серія___№______________, виданий______________, дата видачі
РНОКПП/ідентифікаційний номер платника податків

Дата народження

Адреса реєстрації
Адреса фактичного місця проживання
Банк
АТ «ЮНЕКС БАНК»
Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
Тел./ факс: 0445851487
Код ЄДРПОУ 20023569
Код Банку 322539
Відділення Банку:______________________
Адреса відділення:______________________
Тел. відділення:________________________
Підпис Голови Правління
та відбиток печатки

Клієнт
_________________________________________
паспорт/ документ, що його замінює серія ___ №_________
виданий _________________________________________
дата видачі ____________
Адреса реєстрації: _________________
Адреса проживання / Адреса проживання за кордоном :__________________
Тел. ____________
РНОКПП/ідентифікаційний номер платника податків ____________
__________
(підпис)

____________
(ПІБ)

Другий примірник (оригінал) Анкети-Заяви № __________________ та Платіжну картку № ________________________________________отримав «___» _______ 20__ року:
ВІДМІТКИ БАНКУ
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив.

Відкрити поточний рахунок з використанням ПК у
(вид валюти)
"ДОЗВОЛЯЮ"
Керівник
(Уповноважена
(підпис)
Дата відкриття рахунку:
"____" ______________ 202__р.

(Прізвище та ініціали)

Засвідчую справжність підпису (підписів)

гр.____________________________________________, який (які) зроблено в моїй присутності

(посада Уповноваженої особи,
на яку покладено обов'язок

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

Дозвіл на прийняття зразка підпису та відкриття рахунку:
№ балансового рахунку

№ особового рахунку

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

(підпис)

Реквізити для поповнення поточного рахунку з використанням ПК безготівковим шляхом:
ПР в гривні:
Банк: АТ "ЮНЕКС БАНК" Код банку: 322539 ЄДРПОУ: 20023569
Рахунок: ________________________
Призначення: Поповнення поточного рахунку з використанням ПК № _______________________ ПІБ__________________ ІПН____________.

ПР в доларах США\Євро
56 correspondent bank:(банк корреспондент)
57 beneficiary bank:(банк ОТРИМУВАЧА)
59 Beneficiary: (ОТРИМУВАЧ)
70 SETTING PAYMENT:(Призначення платежу)

(Прізвище та ініціали)

