
Заява-Анкета №

буд. кв.

   Є прострочена заборгованість за кредитами

 Соціальні виплати

 Спадщина

 Продаж ЦП

 Страхові виплати

 Інші джерела

Використовується для відкриття поточного (карткового) рахунку в рамках Тарифного плану "ПростоМані"

Підтверджую, що я є громадянином та резидентом України, не маю громадянства США, не 

народжений в США, не маю рахунків що обслуговуються в США та довірених осіб,  не є КБВ 

юридичної особи з податковою резидентністю США,та інших ознак резидентності США 

визначених у Законі FATCA (Якщо "НІ" просимо заповнити додатковий опитувальник)

Зі змістом ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України ознайомлений 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.

       Власні заощадження

       Кошти, отримані від здачі в оренду майна

       Позичкові кошти

Джерела та обсяги доходів/коштів

       Кошти з депозитного рахунку в банку

       Дохід від підприємницької діяльності

Місце роботи (назва)

Посада

Стаж на ост. м. роботи

ДД.ММ. РРРР

вул.

Загальні відомості про Клієнта

Контактні дані клієнта (Телефон/Електронна адреса)

Відомості про місце роботи Клієнта

Мобільний (фінансовий)

Серія Номер

на приєднання до Договору про надання комплексу послуг 

Email

РНОКПП Дата народження ДД.ММ.РРРР

Паспорт громадянина України

Населений пункт 

Запис №

Дата видачі ДД.ММ.РРРР

Дійсний до

Відділення                          

банківського обслуговування в АТ "КБ "ГЛОБУС" (далі - Банк) (далі – Договір) 

Адреса проживання 

Ким видано

Документ, що посвідчує особу

ПІБ

Основний дохід 

Код ЄДРПОУ

Додатковий дохід

Мета встановлення відносин з банком

       до 50 тис.грн.        до 100 тис.грн.       до 500 тис.грн.       більше

       Маю кредити

Підприємець або особа, що веде незалежну професійну діяльність

Фінансова частина

      до 500 тис.грн.       більше

       Квартира        Автомобіль        Земельна ділянка

Підтверджую, що не являюсь політично значущою особою, або, особою, що є близькою або 

пов'язаною з політично значущою особою.

ТИПОВІ ФОРМИ (ШАБЛОНИ) ДО ДОДАТКУ №3

п.8.1. до Додатку №3

     Кредитна заборгованість відсутня

       до 50 тис.грн.        до 100 тис.грн.

       Будинок

Загальна вартість майна у власності

       Зняття готівки        Кредитування

       Безготівкові розрахунки       Операції без відкриття рахунку

Обсяги операцій які планує проводити клієнт за квартал (приблизні обсяги)

Характеристика фінансового стану клієнта включаючи нерухоме та цінне рухоме майно

       Заробітна плата



Інформація правового характеру

Населений пункт 
Назва

Можливі наслідки в разі просрочення виконання та/або невиконання зобов'язань за договором

Банк має право застосувати штрафні санкції, а Клієнт зобов’язаний сплатити Банку штрафні санкції, відповідно до 

умов Договору та Тарифів, і це положення має поновлювальний характер (може застосовуватися протягом всього 

строку користування кредитом)

Відомості про кредитного посередника (за наявності):

ЄДРПОУ

Я, _____________________________________, підписанням цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору: 

Нараховується за порушення термінів погашення процентів за користування 

овердрафтом/обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту (за кожне таке порушення) 

Штрафи Стягується одноразово за невиконання вимоги про 

виконання зобов’язань (в тому числі дострокове) 

щодо погашення заборгованості по овердрафту

1. Підтверджую, що акцептую Публічну пропозицію Банку на укладання Договору про надання комплексу послуг 

банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - "Договір"), в повному обсязі, з урахуванням умов і правил  

Прошу надати кредит в національній валюті України, шляхом встановлення Ліміту овердрафту на поточному 

(картковому) рахунку

ПростоМані Видати картку

Слово пароль, наприклад дівоче прізвище матері:

       Відкриття поточного (карткового) рахунку        Встановлення овердрафту

Прошу відкрити поточний рахунок  IBAN на моє ім'я №

Послуга Банку, якою клієнт бажає скористатись

вул. буд.
Адреса:

Проценти за користування 

недозволеним/простроченим овердрафтом (% 

річних)

Нараховується на суму недозволеного/простроеного 

боргу по тілу кредиту з дати його виникнення до 

дати його повного погашення

З метою належного контролю за станом Рахунку я підтверджую замовлення послуги M-banking на Номер 

мобільного (фінансового) телефону, що вказаний в Заяві-Анкеті.

Схема повернення кредиту Диференційована (з поступовим зменшенням суми платежів протягом строку кредиту)

     E-mail виписка
Вартість визначається Тарифним 

Планом 

Початкова сума Ліміту Дозволеного овердрафту, грн.

Максимальна сума Ліміту Дозволеного овердрафту, грн.

Програма кредитування

№ карткового рах. IBAN на який встановлюється ліміт 

Фіксована процентна ставка (% річних) Пільговий період кредитування 

Реальна річна відсоткова ставка та загальні витрати за кредитом обраховані за припущенням, що клієнт одноразово 

використовує весь ліміт овердрафту шляхом зняття готівки в банкоматі або касі українського банку або для 

безготівкових розрахунків та здійснює його погашення в розмірі обов'язкового щомісячного платежу на тіло кредиту 

та в кінці строку, в розмірі залишку заборгованості по тілу кредиту, та щомісяця сплачує нараховані відсотки на 

залишок заборгованості по овердрафту.

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, визначених Договором. 

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 Заяві-Анкеті та відповідним відображенням у виписках, у тому числі на чеках 

та екранах Банкоматів). 

Валюта гривня За тарифним планом

Прошу підключити наступні додаткові послуги:

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.

Строк дії Ліміту Дозволеного 

овердрафту, місяці

Кредитна картка "ПростоМані"



7. Надаю згоду, що Банк на власний розсуд буде надавати в обсягах та у формі, визначених Банком, інформацію, що 

складає банківську таємницю, третім особам, які здійснюватимуть дії щодо повернення Банку заборгованості за цим 

Договором (Колекторським компаніям) або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за цим Договором, 

або яким права вимоги за цим Договором будуть відступлені Банком (Новим кредиторам). Повідомлений, що Банк 

має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості та має право відступити 

іншій особі свої права кредитора (Новому кредитору) за Договором без згоди споживача. Банк зобов'язаний 

повідомити споживача про відступлення права вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення. 

5. 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 здійненні будь-яких інших правочинів згідно Договору . 

Погоджуюсь з використанням аналогів власноручного підпису уповноважених представників Банку та відтиску 

печатки Банку за допомогою засобів механічного (електронного) копіювання, які мають силу оригіналу.

4. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків 

банків - резидентів і нерезидентів, ознайомлений. Вимоги цієї інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що 

вказаний у цій Заяві-Анкеті,  рахунок забороняється використовувати для здійснення операцій, пов'язаних із 

здійсненням підприємницької діяльності. Підтверджую те, що ця, Заява-Анкета є, також, заявою на відкриття рахунку 

та/або поточного рахунку.

3. 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», у тому числі шляхом надання 

доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку.

2. Підтверджую, що попередньо письмово ознайомлений у письмовій формі з 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 Закон України "Про споживче кредитування", «Про 

захист прав споживачів» та чинне в Україні законодавство, які мені роз'яснені, зрозумілі, не потребують додаткового 

тлумачення та з якими я цілком згодний та погоджуюсь на отримання послуг згідно умов Договору.

8. Надаю згоду (волевиявлення) Банку, Новому кредитору, Колекторській компанії повідомляти інформацію про 

укладення мною договору про споживчий кредит, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості 

та її розмір представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям, третім особам (контактним особам, 

взаємодія з якими передбачена Договором та які зазначені в Заяві-Анкеті), а також на випадки передачі інформації 

про прострочену заборгованість близьким особам із дотриманням вимог Закону України «Про споживче 

6. Надаю офіційну письмову згоду Банку, операторам мобільного зв’язку, інтернет-провайдерам та Українській 

міжбанківській Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» на оброблення інформації про надання та отримання мною 

телекомунікаційних, банківських, фінансових та супутніх послуг, з метою отримання послуг Банку та захисту моїх 

інтересів від шахрайських дій з боку сторонніх осіб та визначення рівня телекомунікаційної поведінки, на доступ до 

своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, інформації щодо 

себе (в тому числі інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), а також 

на передачу інформації про невиконання 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. Підтверджую, що мене проінформували про мої права пов'язані зі 

зберіганням та обробкою моїх персональних даних, що визначені статтею 8 Закону України «Про захист 

персональних даних», про цілі та мету збору даних, а також перелік осіб яким передаються мої персональні дані та 

надаю Банку згоду на обробку (в т.ч. 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. Та надаю згоду Банку на 

обробку та використання моїх персональних даних без обмежень для надання мені банківських послуг, не  

передбачених Договором або цією Заявою-Анкетою.  

надання всіх банківських послуг, як обраних безпосередньо при укладанні Договору, так і послуг, що можуть бути 

надані мені в процесі обслуговування (з урахуванням всіх змін) і погоджуюся з тим, що можу обирати будь-які 

передбачені Договором послуги, в тому числі через Дистанційні канали обслуговування. З Тарифами, Паспортом 

споживчого кредиту, Таблицею обчислення вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за 

договором про надання споживчого кредиту, іншими додатками, які складають цей Договір, що розміщений на сайті 

Банку: globusbank.com.ua (як публічна частина договору), я ознайомлений, повністю згоден, зміст розумію, положення 

якого зобов’язуюся неухильно дотримуватися та укладання якого я підтверджую і свої примірники індивідуальної 

частини договору отримав(-ла) в день укладання договору. Договір вважається укладеним з дня отримання Банком 

заповненої та підписаної мною цієї Заяви-Анкети на приєднання до Договору.



Підпис

Підпис

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність та отримані копії 

відповідають оригіналу. Заяву-Анкету прийняв, документи на оформлення кредиту та/або відкриття рахунку прийняв 

та перевірив.

ПІБ
Відкриття поточного рахунку дозволяю*, правильність присвоєння номера рахунку перевірив:

Керівник (уповноважена керівником особа):

ПІБ Підпис

Демченко М.І.

1. Права та обов'язки Сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, а також 

порядок зміни і припинення дії договору визначаються умовами Договору, які погоджуються Клієнтом при підписанні 

Заключні положення 

Відмітки Клієнта:

Відмітки Банку:

4. Зміни до Договору та Тарифів вносяться у встановлені Договором порядку та строки шляхом направлення Банком 

Клієнту повідомлення на Офіційному сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на 

Офіційному сайті Банку, а Клієнт погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Офіційному сайті Банку. 

Протягом строку дії договору платежі за додатковими чи супутніми послугами третіх осіб, відсутні та залишаються 

незмінними.
5. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Клієнт може звернутися до Національного банку України, 

наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг (перелік контактних даних 

розміщено в розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку 

України: https://bank.gov.ua/) або до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. 

6. Порядок звернення споживача до Банку з питань виконання Сторонами умов договору розміщений на Офіційному 

сайті Банку та здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», а також визначається 

Договором. З метою оперативного вирішення питань, Клієнт може звернутись до Банку будь-яким зручним способом, 

зокрема: електронним листом за адресою: info@globusbank.com.ua; листом на поштову адресу Банку: 04073, м. Київ, 

пров.Куренівський, 19/5; за телефоном Служби підтримки 0 800 300 392; за допомогою Чат-бота Банку в додатках 

Messenger, Viber (Глобус Банк) та Telegram (@GLOBUSBANK_bot).

9. Повідомлений, що Сторона Договору, що порушила зобов'язання звільняється від відповідальності за порушення 

зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної  сили), що засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею 

регіональними торгово-промисловими палатами. 

3. Розірвання Договору за ініціативою Клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором з письмовим 

повідомленням Банку не менше, як за 5 робочих днів. Розірвання договору за ініціативою Клієнта не звільняє Клієнта 

від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності та сплатити проценти за період з дня 

одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором.

10. 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/ознайомлена 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. Вклад – це 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, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 

кредитування». Обов'язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі 

таких персональних даних - покладається на мене. Повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену 

статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення 

конфіденційної інформації про третіх осіб.

2. Банк, Новий кредитор, Колекторська компанія має право звертатися до представників, спадкоємців, поручителів, 

майнових поручителів, третіх осіб (контактних осіб, які зазначені в Заяві-Анкеті) та близьких осіб, взаємодія з якими 

передбачена Договором у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче 

кредитування» та здійснювати фіксування за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу кожної 

безпосередньої взаємодії з Клієнтом та зазначеними особами з метою інформування про необхідність виконання 

Клієнтом зобов’язань за договором про споживчий кредит, про що Клієнт та зазначені особи попереджаються.

Дата відкриття рахунку: ДД.ММ.РРРР № Рахунку IBAN

Заступник начальника департаменту 

цифрового бізнесу 

Посада:


