АНКЕТА-ЗАЯВА на укладення ДОГОВОРУ № __________
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
м. ______
Я, _ПІБ Клієнта

___.___.20___
(далі – Клієнт),

Я, _ПІБ Клієнта
(далі – Клієнт), представником якого є _ПІБ довіреної особи
№_____ від __.__.20__ р.,

, який діє на підставі Довіреності

з однієї

сторони, пропоную, а АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" (далі - Банк), в особі _ПІБ
уповноваженої особи Банка
, який діє на підставі Довіреності № ___номер довіреності_ від ___дата видачі
довіреності, з іншої сторони, та а разом за текстом – «Сторони», приймає пропозицію у відповідності до умов
Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб (далі – Публічна пропозиція), укласти Договір банківського рахунку фізичної особи на наступних
умовах:
1. УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок: № __________ в національній та/або іноземній валюті, код валюти
__________ (надалі – Рахунок) відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів
Національного банку України (далі – НБУ), нормативних документів Банку та умов цього Договору. {ЯКЩО
ДОГОВІР ВІДКРИВАЄТЬСЯ ДЛЯ ПЕНСІЇ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ:1.1. Банк відкриває Клієнту
поточний рахунок: № __________ в національній валюті, код валюти __________ (надалі – Рахунок) відповідно до
вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національного банку України (далі – НБУ),
нормативних документів Банку та умов цього Договору, для зарахування виключно пенсії, соціальної допомоги та
інших, передбачених законом соціальних виплат.}
1.2. Договір регулює порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування Рахунку Клієнта в національній
та/або іноземній валюті. {ЯКЩО ДОГОВІР ВІДКРИВАЄТЬСЯ ДЛЯ ПЕНСІЇ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ
ВИПЛАТ: 1.2.Договір регулює порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування Рахунку Клієнта в
національній валюті. }
1.3. Банк надає Клієнту платні послуги згідно з діючими тарифами на розрахунково-касове обслуговування
поточного рахунку фізичної особи за Тарифним планом ____________________ (надалі - Тарифи).
1.4. За користування грошовими коштами Клієнта Банк нараховує та сплачує проценти в розмірі, згідно з діючими
Тарифами.
1.5. Клієнт надає згоду Банку на виконання платіжних операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками, а саме:
здійснення дебетового переказу (списання) коштів з Рахунку у випадках та в порядку, визначених Публічною
пропозицією. Зазначена згода надається на виконання кожної такої платіжної операції протягом строку дії цього
Договору та не може бути відкликана Клієнтом – моментом безвідкличності платіжної інструкції є момент
підписання Клієнтом цієї Анкети-Заяви.
2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Я, що підписався(-лась) нижче, своїм підписом підтверджую, що ознайомився (-лась) і згоден (-на) з Публічною
пропозицією та з умовами та правилами надання банківських послуг. Зазначена Публічна пропозиція
оприлюднена на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua.
2.2. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до Публічної пропозиції, що оприлюднена на
офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua, погодився з тим, що ця Анкета-Заява разом
із вищевказаною Публічною пропозицією та додатками до неї становить між Клієнтом та Банком Договір про
комплексне банківське обслуговування (Договір).
2.3. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Публічною пропозицією стосовно
клієнтів, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених цією Публічною
пропозицією стосовно Банку. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним,
визначаються чинним законодавством України.
2.4. Договір укладений на невизначений строк та набуває чинності з дня його підписання представником Банку та
Клієнтом.
2.5. Клієнт підтверджує, що йому відомо про те, що Рахунок забороняється використовувати для проведення
операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
2.6. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
2.7. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в
письмовій формі.
2.8. Усе листування щодо Рахунку прошу надсилати за адресою: __________________.Про зміну адреси
повідомлятиму банк письмово.
2.9. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову силу – по одному примірнику для кожної із
Сторін.
2.10. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із діючими Тарифами
розміщеними на офіційному сайті Банку за посиланням: www.unexbank.ua.
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2.11. Клієнт надає Банку право:
- на збір, зберігання, використання та поширення Банком інформації про себе від/до бюро кредитних історій,
кредитного бюро НБУ та інших третіх осіб з метою виконання Договору, надає доступ до своєї кредитної історії
як для укладання договору щодо надання банківських послуг, так і на період його дії - згідно з Законом України
«Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
- на розкриття Банком інформації, що містить банківську таємницю, яка повідомлена або стане відомою Банку
стосовно нього у процесі надання Банком послуг, з метою та на умовах, передбачених відповідним розділом
Публічної пропозиції. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням умов
Договору та законодавства.
- на обробку своїх персональних даних, в межах норм Закону України «Про захист персональних даних», з метою
виконання умов Договору та належного надання Банком банківських послуг на строк, що є необхідним та
достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Клієнт підтверджує, що його
проінформовано про його права, передбачені зазначеним законом. Він ознайомлений з повідомленням про
порядок обробки персональних даних, розміщеним на сайті Банку https://unexbank.ua, розділ «Захист
персональних даних».
- на отримання повідомлень від Банку щодо нових послуг Банку, акційних заходів тощо, на e-mail та/або за
номером телефону, вказаному в цій Анкеті – Заяві. Клієнту повідомлено, що він може відмовитися від розсилки
вказаних у цьому пункті повідомлень шляхом звернення до Контакт-центру.
- на передачу інформації по Рахунку по незахищених каналах зв’язку.
2.12. 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 торговопромисловими палатами.
2.13. 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.
2.14. Витрати при обслуговуванні Рахунку визначаються Тарифами Банку на дату проведення операції. Протягом
строку дії Договору тарифи та комісії, а також супровідні послуги Банку чи супровідними послугами третіх осіб, що
надаються під час укладення договору, можуть бути змінені в порядку, передбаченому Договором.
2.15. Інформація, зазначена в частині 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» надана Клієнту шляхом надання доступу до неї на сайті Банку https://unexbank.ua.
2.15. Клієнт підтверджую свою згоду з тим, що інформування про зміни умов Публічної пропозиції 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.
2.16. 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.
2.17.Клієнт може звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов 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 (0 800 311 133). Детальніша інформація на Офіційному сайті Банку: https://unexbank.ua/ в
розділі «Звернення клієнтів».
2.18. У випадку невиконання Клієнтом покладених на нього обов’язків відповідно до Договору, що призвело до
заподіяння Банку збитків, до яких прирівнюються грошові суми, виплачені Банком за наслідками застосованих
контролюючими державними органами фінансових санкцій та/або позовних заяв чи претензій, пред’явлених до
Банку з боку Клієнта або третіх осіб, відносно операцій за Рахунком, Клієнт сплачує Банку штраф у повному розмірі
таких збитків за кожний випадок порушення своїх зобов’язань.
2.19. Клієнт має право вимагати розірвання Договору та закриття Рахунку, письмово повідомивши про це Банк за 2
(два) робочих дні до передбаченої дати розірвання Рахунку тільки після того, як виконає усі фінансові зобов’язання
перед Банком, у тому числі погашення Кредиту, суми нарахованих процентів за користування Кредитом, та у разі
наявності штрафів, пені, комісійних винагород за обслуговування Рахунку, суму прострочених грошових
зобов’язань Клієнта за цим Договором.
2.20. 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.
2.21. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відшкодування коштів,
розміщених Клієнтом на Рахунку в Банку за цим Договором, та нарахованих за ним процентів, викладені в
Публічній пропозиції.
На Рахунок відкритий в рамках цього Договору на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду
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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.
3.РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Цим засвідчую, що я:
- не зареєстрований/зареєстрований (необхідне потрібно підкреслити) як фізична особа підприємець;
- не зареєстрований/зареєстрований (необхідне потрібно підкреслити) як особа, яка має право на здійснення
незалежної професійної діяльності.
Другий примірник Анкети-Заяви на укладення договору отримано, з тарифами та ставками Банку на
розрахунково-касове обслуговування ознайомлений і згоден.

“Банк”
АТ «ЮНЕКС БАНК»
03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14
Тел./ факс 0445851487
Код ЄДРПОУ 20023569
Код Банку 322539
{ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПИСУЄТЬСЯ НА
ВІДДІЛЕННІ:
Назва відділення
Поштовий індекс, місто, вулиця розташування
відділення
Контактний телефон відділення}

“Клієнт”
____________
паспорт ____________
виданий ____________
від ____________
адреса: ____________
Тел. ____________

Податковий номер ____________
__________ ____________
(підпис {ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПИСУЄ
ДОВІРЕНА ОСОБА: за довіреністю})
Підпис Голови Правління
та відбиток печатки
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