Заява
на приєднання до Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ«КБ
«ГЛОБУС» (далі – Банк) (далі -Договір), що використовується для відкриття Поточного рахунку
за Тарифним пакетом _________________________________________
Найменування банку: АТ “КБ” ГЛОБУС”
Особа, яка відкриває рахунок:
[прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності)]
________________________________________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків1
Прошу відкрити поточний рахунок у валюті _____________________________
(вид валюти)
на моє ім'я/на ім'я _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)
Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із
здійсненням підприємницької діяльності.
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 в
письмовій формі.
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: ___________________________________
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
Підписуючи цю Заяву на приєднання я, підтверджую, що на дату підписання заяви я:
- є фізичною особою – підприємцем ( Так/ Ні);
- проваджу незалежну професійну діяльність:
Так_____________________________________________________________________________________
(зазначити вид незалежної професійної діяльності)
Ні)
Я підтверджую, що надана у цьому повідомленні інформація є достовірною та актуальною, я попереджений
(а) про відповідальність, передбачену п. 118.3. ст. 118 Податкового кодексу України за неповідомлення про свій
статус банку при відкритті рахунку.
На вимогу Клієнта під час дії укладеного Договору про надання комплексу послуг банківського
обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» йому надається розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з
розміщенням власних коштів на рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення:
1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення коштів;
2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення коштів на рахунку, із
визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента;
3)сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та
обслуговуванням коштів на рахунку.
___________________________________________________________________________________________
Інформація правового характеру:
Я, _________ПІБ____________________, підписанням цієї Заяви 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. Договір
вважається укладеним з дня отримання Банком заповненої та підписаної мною цієї Заяви на приєднання
до Договору. Комплекс послуг банківського обслуговування з відкриття та обслуговування поточного
банківського рахунку за договором банківського рахунку, укладеним із клієнтом, передбачає надання

Банком послуг з приймання і зарахування на рахунок грошових коштів, що надходять клієнту, а також
виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та
проведення інших операцій за рахунком.
2. Надаю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання
мені банківських послуг, не передбачених Договором або цією Заявою.
3.Підтверджую, що на момент укладання Заяви ознайомлений (а) з діючими лімітами, Тарифами,
Правилами користування рахунками АТ «КБ «ГЛОБУС».
4. Зі змістом Інструкції
про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління
НБУ від 12.11.2003 року, №492, ознайомлений (а). Вимоги цієї Інструкції для мене зрозумілі та
обов’язкові.
5. Підтверджую, що Банк надав мені в письмовій формі та в повному обсязі інформацію, згідно
Закону України «Про захист прав споживачів».
6. Підтверджую, що до укладення Заяви отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
7. Погоджуюсь з використанням аналогів власноручного підпису уповноважених представників Банку
та відтиску печатки Банку за допомогою засобів механічного (електронного) копіювання, які мають
силу оригіналу.
8. Погоджуюсь з тим, що Банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни
до Договору, повідомляючи про це Клієнта опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції
Договору чи його відповідної частини) на офіційному сайті Банку, в порядку передбаченому
Договором. З моменту набрання чинності змін до Договору такі зміни стають невід’ємною частиною
Договору та є обов’язковими до виконання Сторонами Договору.
9. Розумію, що у випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків щодо відкриття та
ведення поточних рахунків, а також щодо повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та
Договором відповідальність, зокрема сплату неустойки та/або відшкодування завданих збитків.
10. Погоджуюсь з усіма пунктами цієї Заяви 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 та зобов’язуюсь нести відповідальність за
достовірність документів, наданих на вимогу Банку.
11. Не заперечую щодо використання вказаних в цій Заяві телефонних номерів для здійснення
комунікацій зі мною, направлення документів, в т.ч., але не виключно, за допомогою мобільного
додатку.
13. 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.
14. Підписанням даної Заяви 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,
затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №825 та отримав (ла) її до
підписання цієї Заяви. На власні кошти розміщені у Банку на дату укладення Договору поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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 банківськог о
вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката,
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
15. Надаю Банку свою повну, безвідкличну 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 Національного 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 збирання, обробку, систематизацію, накопичення, зберігання,
розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення своїх персональних даних та передачу
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.
16. 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 будьяких інших правочинів згідно Договору.
17. Проінформований, що Банк несе відповідальність, передбачену умовами цього Договору та
чинним Законодавством України, за невиконання, неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених
Договором.
18. Проінформований(а), що сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно викликано факторами непереборної сили (форсмажорними 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
Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу про початок форсмажорних обставин.
19. Повідомлений (а) про наявне в мене право розірвати Договір або припинити зобов'язання за
Договором у випадках та в порядку передбачених Договором, зокрема шляхом подання до Банку заяви
не менше, ніж за 5 робочих днів до дати розірвання Договору.
20. Укладення цієї Заяви на приєднання до Договору не передбачає придбання додаткових послуг
Банку та послуг третіх осіб без окремої моєї згоди.
21. Проінформований (а) 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.
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.
22. Підтверджую свою обізнаність з тим, що з питань виконання умов Договору я маю право
звернутись до Банку будь-яким зручним способом, зокрема: електронним листом на адресу:
info@globusbank.com.ua; листом на поштову адресу Банку: 04073, м. Київ, пров.Куренівський, 19/5; за
телефоном Служби підтримки 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.
23. З метою захисту своїх прав, як споживача фінансових послуг маю право звернутись до
Національного банку України, до суду та/або до інших передбачених чинним законодавством України
уповноважених державних органів до компетенції яких відноситься забезпечення захисту прав

споживачів фінансових послуг. Порядок звернення до Національного банку України наведено за
посиланням: https://bank.gov.ua/ua/contacts-details.
Дата
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка ______________________________________________
відкриває рахунок на користь іншої особи)
Відмітки банку
Відкрити поточний рахунок
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
у валюті ___________ (вид валюти)
дозволяю
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено
обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
Керівник
____________________________________
(підпис)
(уповноважена керівником особа)
Дата відкриття рахунку
№ рахунку

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

IBAN
Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України. За потреби банк може
виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).
1

