Заява-Анкета №
на приєднання до Договору про надання комплексу послуг банківського
обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Банк) (далі – Договір)
Відділення
Дата
Загальні відомості про клієнта
ПІБ
РНОКПП
Ім’я та прізвище в латинській
Дата народження
Тел. мобільний
Ел. адреса
Документ, що посвідчує особу
Серія
Номер
Ким видано
Дата видачі
Фактична адреса проживання
Відомості про місце роботи Клієнта
Місце роботи (назва)
Код ЄДРПОУ
Посада
Основний дохід
ФОП, або особа, що проводить незалежну професійну діяльність

Дата початку роботи
Додатковий дохід

Послуга Банку, якою Клієнт бажає скористатись
Опис послуги
Відкриття поточного (карткового) рахунку з встановленням ліміту Дозволеного овердрафту
Прошу відкрити поточний (картковий) рахунок на моє ім’я №
Валюта
За тарифним планом
Видати карту
Слово пароль, наприклад, дівоче прізвище матері
Прошу надати кредит в національній валюті України, шляхом встановлення Ліміту овердрафту на поточному
(картковому) рахунку
Програма кредитування:
Строк дії Ліміту Дозволеного овердрафту, місяці
Фіксована процентна ставка у разі непогашення кредитної
Процентна ставка в пільговий
заборгованості у пільговий період кредитування (% річних)
період кредитування (%річних)
Проценти за користування
Початкова сума Ліміту Дозволеного овердрафту, грн.
недозволеним/простроченим
Максимальна сума Ліміту Дозволеного овердрафту, грн.
овердрафтом (% річних)
Цим доручаю Банку після закінчення строку дії Дозволеного овердрафту, визначеного в даній Заяві-Анкеті,
продовжувати дію Дозволеного овердрафту на кожні наступні 12 місяців на умовах діючих в Банку на дату
такого продовження. Підтвердженням того, що Банк виконуватиме це доручення Клієнта, буде доступність
кредитних коштів Клієнту станом на наступний календарний день після закінчення строку дії Дозволеного
овердрафту.
Я погоджуюсь з тим, що Банк має право при закінченні строку дії Дозволеного овердрафту відмовити у
виконанні цього доручення та не продовжити дію Дозволеного овердрафту на новий строк.
Замовленням цього Кредиту підтверджую, що Банк протягом строку дії Дозволеного овердрафту може
зменшувати або збільшувати розмір Ліміту Дозволеного овердрафту в межах Максимальної суми Ліміту
Дозволеного овердрафту на умовах, визначених Договором (з обов’язковим повідомленням про це шляхом
надсилання Електронного повідомлення на Номер мобільного (фінансового) телефону, який вказано в ЗаявіАнкеті та відповідним відображенням у виписках, у тому числі на чеках та екранах Банкоматів).
Підтверджую, що на момент укладання Заяви-Анкети попередньо ознайомлений(а) у письмовій формі з
умовами та правилами надання споживчого кредиту, в тому числі вартістю споживчого кредиту, його
особливостями, перевагами та недоліками, інформацією про загальну вартість споживчого кредиту з
урахуванням реальної процентної ставки та загальними витратами за споживчим кредитом, а також з будь-якою
іншою інформацією, надання якої вимагає чинне в Україні законодавство, в тому числі інформацією, надання
якої передбачене нормативними документами Національного банку України, які мені роз'яснені, зрозумілі, не
потребують додаткового тлумачення та з якими я цілком згодний.
Прошу підключити наступні додаткові послуги
E-mail виписка
надати доступ до Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» World24
З метою належного контролю за станом поточного (карткового) рахунку я підтверджую замовлення послуги
M-banking на Номер мобільного (фінансового) телефону, що вказаний в Заяві-Анкеті. Надаю згоду на
відправлення Банком фінансової інформації електронною поштою на зазначену мною електронну скриньку та
усвідомлюю, що такий канал зв’язку є незахищеним. Я не заперечую проти отримання повідомлень від Банку
щодо нових банківських Продуктів/Пакетів/послуг, проведення акційних заходів, тощо, обраними ним
каналами зв’язку відповідно до моїх контактних даних, зазначених у цій Заяві-Анкеті.
Фінансова частина
Кредитна заборгованість відсутня

Маю кредити

Є прострочена заборгованість за кредитами

Обсяги операцій які планує проводити клієнт за квартал
(приблизні обсяги)
Загальна вартість майна у власності

до 50
тис.грн.
до 50
тис.грн.
Квартира

до 100
тис.грн.
до 100
тис.грн.

до 500
тис.грн.
до 500
тис.грн.
Земельна
ділянка

більше
більше

Характеристика фінансового стану клієнта включаючи
Автомобіль
Будинок
нерухоме та цінне рухоме майно
Мета встановлення відносин з банком
Безготівкові
Валютні
Валютно
Депозитні
Зняття
Внесення
розрахунки
розрахунки обмінні операції операції
готівки
готівки
Кредитування
Належу до політично значущих осіб або осіб, що є близькою або пов'язаною з політично
НІ
ТАК
значущою особою
Підтверджую, що я є громадянином резидентом України і не є податковим резидентом США
НІ
ТАК
Джерела
Заробітна
Від підприємницької
Інші
надходження
плата;
Пенсія;
Спадщина
діяльності;
Позичкові;
джерела
коштів
Кошти з депозитного рахунку в
Кошти, від здачі в оренду
Виграш в
банку;
майна;
лотерею
Іформація правового характеру
Я, _________ПІБ__________, підписанням цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору:
1. Акцептую Публічну пропозицію Банку на укладення Договору про надання комплексу послуг банківського
обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС», в повному обсязі, з урахуванням умов і правил надання банківських
послуг, Тарифів, Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, Паспортом споживчого кредиту
(згідно вимог діючого законодавства), Розрахунком орієнтовної сукупної вартості споживчого кредиту та
реальної процентної ставки, які складають цей Договір про, що розміщений на сайті Банку: globusbank.com.ua, з
яким я ознайомлений(а), повністю згоден, зміст розумію, положення якого зобов’язуюсь неухильно
дотримуватися та укладання якого я підтверджую. Договір вважається укладеним з дня отримання Банком
заповненої та підписаної мною цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору.
2. Надаю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені
банківських послуг, не передбачених Договором або цією Заявою-Анкетою.
3. Підтверджую, що на момент укладання Заяви-Анкети ознайомлений (а) з діючими картковими лімітами,
Тарифами, Правилами користування платіжними картками АТ «КБ «ГЛОБУС».
4. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків - резидентів і нерезидентів ознайомлений (а). Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені
відомо про те, що вказаний у цій Заяві-Анкеті поточний (картковий) рахунок, забороняється використовувати
для здійснення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
5. Підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному обсязі інформацію, згідно Закону України
«Про захист прав споживачів» та Закону України "Про споживче кредитування".
6. Підтверджую, що до укладення Заяви-Анкети отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
7. Підтверджую те, що ця Заява-Анкета є, також і заявою на відкриття поточного (карткового) рахунку. Я
погоджуюсь з використанням аналогів власноручного підпису уповноважених представників Банку та відтиску
печатки Банку за допомогою засобів механічного (електронного) копіювання, які мають силу оригіналу.
8. Підтверджую, що я погоджуюсь з усіма пунктами цієї Заяви-Анкети та підтверджую, що вся інформація
та/або надані мною документи в т.ч. через мобільний додаток є чинними, повними і достовірними у всіх
відношеннях та відповідають оригіналу, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації,
що можуть статися у порядку та строки визначені Договором. Зокрема, надавати банку копії відповідних
сторінок паспорту при вклеюванні фотокарток, відповідно до Положення про паспорт громадянина України або
копію паспорта у вигляді ID-картки у разі його заміни на новий. Зі змістом ст. 190 (Шахрайство) Кримінального
кодексу України ознайомлений(а) та зобов’язуюсь нести відповідальність за достовірність документів, наданих
на вимогу Банку. Я попереджений (а) про відповідальність, передбачену п.118.3 ст.118 Податкового кодексу
України за неповідомлення про свій статус банку при відкритті рахунку. Не заперечую, щоб Банк перевірив
надану мною інформацію.
9. Не заперечую, щодо використання вказаних в цій Заяві-Анкеті телефонних номерів, для повідомлення мене,
в разі виникнення простроченої заборгованості по моєму Кредиту та для здійснення комунікацій зі мною,
направлення документів, в т.ч., але не виключно за допомогою мобільного додатку.
10. Надаю право та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у
Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення моїх грошових зобов'язань перед Банком, що
випливають з умов Договору та/або будь-якого іншого договору, що укладений або буде укладений у
майбутньому між мною та Банком.
11. На власні кошти розміщені у Банку на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб. Підписанням даної Заяви-Анкети підтверджую, що я ознайомлений(а) з довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затверджен им

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №825.
При застосуванні положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та положень
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під вкладом необхідно розуміти – кошти
в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника
(або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
12. Надаю офіційну письмову згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та
поширення через бюро кредитних історій або безпосередньо до Приватного акціонерного товариства «Перше
всеукраїнське бюро кредитних історій», та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро
кредитних історій», інформації щодо себе (в тому числі інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших
базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та
обліку кредитних історій», а також на передачу інформації про невиконання Позичальником своїх зобов’язань
за цим Договором до Національного банку України, бюро кредитних історій, кредитного реєстру Національног о
банку України, іншим банкам та правоохоронним органам. Інформація про назву та адресу бюро кредитних
історій, до яких Банком передається інформація для формування кредитної історії, розміщена в Договорі. Крім
того я надаю Банку згоду на обробку (в том числі але не виключно на збереження та передачу) ним будь-яким
третім особам всіх моїх персональних даних, конфіденційної інформації та даних, що складають банківську
таємницю, що отримуються Банком в процесі виконання Договору, з метою та на умовах, встановлених у
Договорі.
13. Прошу вважати наведений зразок мого власноручного підпису або його аналоги (Електронний підпис у
вигляді OTP-пароля, що використовується в мобільному додатку), обов'язковим при здійсненні операцій за всіма
рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку та/або при здійсненні будь-яких інших правочинів
згідно Договору.
14. Проінформований, що Банк несе відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним
Законодавством України, за невиконання, неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Договором.
15. Проінформований, що сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором, якщо воно викликано факторами непереборної сили (форс-мажорними
обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами,
екстремальними погодними умовами, пожежами, страйками, воєнними діями, які перешкоджають виконанню
зобов’язань по даному Договору, але не обмежуються ними.
Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові підтвердження Торговопромислової палати України або іншого уповноваженого на те органу про початок форс-мажорних обставин.
16. Підтверджую, що ознайомлений(а), що Договір може бути розірваний за бажанням Клієнта з письмовим
повідомленням Банка не менше, як за 5 робочих днів та за умови виконання зобов'язань за цим Договором у
повному обсязі.
Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення цього Договору відмовитися від Договору про
надання кредиту без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Протягом 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 за період з дня
одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
17. Укладення цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору не передбачає придбання додаткових послуг Банку
та послуг третіх осіб без окремої моєї згоди.
18. Проінформований, про порядок внесення змін до Договору та Тарифів згідно розділу 10 Договору про
надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС», відповідно до якого Банк не
пізніше ніж за 10 календарних днів повідомляє Клієнта про відповідні зміни до Договору та не пізніше ніж за 30
днів про зміну до Тарифів Банку.
Сторони домовились, що зміни вносяться за згодою Сторін у випадку зміни вимог Законодавства України,
економічної ситуації, погіршення фінансового стану банківської системи чи з метою недопущення збитковості
даної послуги.
При цьому під згодою Сторін у даному пункті розуміється направлення Банком Клієнту повідомлення
(пропозиції) Банку щодо зміни умов Договору та/або Тарифів одним або декількома способами (за вибором
Банку), що дасть змогу встановити дату відправлення такого повідомлення (пропозиції) та Акцепту Клієнт ом
зазначених змін.
Можливими способами направлення Банком Клієнту повідомлення (пропозиції) Банку про зміну умов та/або
внесення доповнень до Договору та/або Тарифів можуть бути, в тому числі але не виключно:
(1) за допомогою Мобільного додатку;
(2) шляхом розміщення об’яв на дошках (дошці) головного офісу Банку, та його відділень, які знаходяться в
загальнодоступних для Клієнтів місцях;
(3) шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку. Розміщення пропозиції змін
та/або доповнень в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку та одним із вищевказаних способів є
належним виконанням Банком обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про
зміни та/або доповнення до Договору (включаючи усі Додатки).
Акцепт змін та/або доповнень до Договору та/або Тарифів Клієнтом може бути здійснено в один з таких
способів:

(1) підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Мобільному додатку;
(2) направлення текстового повідомлення за допомогою каналів зв’язку;
(3) прийняття пропозиції шляхом продовження користування послугами Банку та відсутність відмови від
надання послуг протягом встановленого в Публічному договорі терміну.
19. З питань виконання сторонами умов Договору та з інших питань Клієнт може звернутись з листом відправленим
засобами поштового зв’язку на адресу Банку: 04073, м. Київ, пров.Куренівський, 19/5, або на електронну адресу:
info@globusbank.com.ua або звернутись за номерами телефонів 0 800 300 392 цілодобово, безкоштовно по Україні для
дзвінків з мобільних телефонів; (044) 392 00 00 цілодобово, згідно з тарифами оператора зв'язку для дзвінків з інших
країн.
20. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт має право звернутися до Національного банку
України, а також до суду. Порядок звернення до Національного банку України наведено за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details.
21. Банк має право відступити права за цим Договором будь-якій третій особі без окремої згоди Клієнта.
22. Своїм підписом на цій Заяві-Анкеті Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент її підписання ознайомив
(ла)ся з текстом Договору, Паспортом споживчого кредиту, Таблицею обчислення загальної вартості кредиту,
Тарифами, Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та інших додатків, повністю зрозумів їх зміст,
погоджується з викладеним, розуміє свої права та обов’язки
23. Свій примірник цієї Заяви-Анкети я отримав (ла) в день укладення Договору (підписання Заяви-Анкети).
ПІБ:

Підпис

Відмітки Банку
Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність та наведені
вище копії відповідають оригіналу. Заяву-Анкету прийняв, документи на оформлення кредиту та/або
відкриття рахунку прийняв та перевірив.
Відповідальна особа Банку, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку:
Підпис
Посада:
ПІБ:
Відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною
карткою дозволяю:
Керівник (уповноважена керівником
особа):
Підпис
Посада:
Дата відкриття рахунку

ПІБ:
№ Рахунку IBAN

