Типова форма

Інформація про особу, яка звертається
_______________________________________________________
Вх.№___________________ _______________________________________________________
П.І.Б.
№ відділення Банку______
__________________________________________________________
_________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________________________________________________
Адреса реєстрації
_______________________________________________________
Штамп відділення Банку,
Поштова адреса
або посадової особи Банку _______________________________________________________
яка прийняла звернення
Телефон
_______________________________________________________

ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ
Це звернення оформлене належним чином та вважається «Зверенням»
на підставі статті 3 Закону України «Про звернення громадян» (далі - закон).
Всі питання, порушені у Зверненні, мають бути розглянуті в строки та в
порядку, передбаченому
нормами вищезазначеного закону та інших
нормативно-правових актів України.

ПРЕДМЕТ ЗВЕРНЕННЯ.
Має містити суть претензії/пропозиції, реквізити договору (якщо такий був
укладений), іншу інформацію

___.____._________року
Дата

Підпис, особи яка звертається
М.П. (за наявності)

У разі наявності доручення на використання електронної адреси та
зазначення її у цьому бланку, відповідь за замовчуванням буде направлена на
електронну адресу. Клієнт підтверджує та бере на себе відповідальність за
ризики, пов’язані із направленням інформації, що містить банківську
таємницю, на його електронну адресу. Підписуючи цей бланк, Клієнт
підтверджує, що ознайомлений та погоджується з Процедурою розгляду
клієнтських звернень в АТ «КБ «ГЛОБУС»

Для можливості відправлення/отримання письмової кореспонденції
через електронну адресу:
Я, ________________________________________________________________
(зазначається Прізвище, Ім’я, По-батькові),

надаю АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ГЛОБУС» (надалі – Банк) право на отримання від мене інформації з
такої/таких моїх електронної/електронних адреси/адрес:
__________________________________________________________________
Я усвідомлюю, що Звернення, які я буду присилати Банку, можуть містити
інформацію про мене, інформацію, яка згідно норм чинного законодавства
вважається моїми персональними даними та/або банківською таємницею,
тому підписанням цієї Заяви, я підтверджую, що доступ до
зазначеної/зазначених електронної/електронних адреси/адрес маю тільки я, і,
відповідно, всі запити, які будуть надходити із зазначеної/зазначених
електронної/електронних адреси/адрес, я вважаю власними запитами, які є
тотожні із запитами, які я б надавав при особистому зверненні до Банку, та я
особисто несу відповідальність за те, що якщо я надам інформацію третім
особам, і запит буде надіслано від мого імені, я не буду мати претензій до
Банку.
_____________________
дата

__________________________
(ПІБ/підпис)

