
Додаток 1 до Договору банківського рахунку про 

відкриття та обслуговування банківського рахунку в 

іноземній та національній валюті  для фізичних осіб 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                   

        

         

  

Заява 

на приєднання до Договору банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та 

національній валюті для фізичних осіб 

 

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)  

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. 

Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. 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.  

На кошти, що розміщуються на рахунку поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

На вимогу Клієнта під час укладення Договору банківського рахунку на відкриття поточного рахунку та обслуговування банківського 

рахунку в іноземній та національній валюті 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. 

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. 

Тарифний пакет:  

Підтверджую, що я ознайомлений (а) з умовами Договору банківського рахунку на відкриття поточного рахунку та обслуговування 

банківського рахунку в іноземній та національній валюті (для фізичних осіб) і додатками до нього (Тарифами Банку на 

обслуговування клієнтів – фізичних осіб та Публічною пропозицією), що розміщені на сайті https://www.globusbank.com.ua. 

Підписанням цієї Заяви на приєднання я беззастережно приймаю Публічну пропозицію АТ «КБ «ГЛОБУС» на укладення Договору 

банківського рахунку на відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб і 

приєднуюсь до вказаного Договору. 

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, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №825, та засвідчую окремим підписом це 

підтвердження:  

___________________________    ______________________________(П.І.Б особи, на ім’я якої відкривається рахунок)                                                                                                                             

      Підпис) 

Дата  

 

(підпис власника рахунку / підпис особи,  

яка відкриває рахунок на користь іншої особи)  

____________________________________________________________________________ 

Відмітки банку  

Відкрити поточний рахунок 

у валюті   

               (вид валюти)   

дозволяю 

 

Документи на оформлення 

відкриття рахунку перевірив 

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок 

відкривати рахунки клієнтів)  

 

Керівник                                   (підпис) 

(уповноважена керівником особа)  
   

Дата відкриття рахунку  

N балансового рахунку  N особового рахунку  

  
 

Головний бухгалтер                                 (підпис)  

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння 

номера рахунку) 

1 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). 


