ЄДРПОУ 21133352
04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія №92 від 10.10.2011

Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
П.І.Б.: ТЕСТ
Дата народження:ТЕСТ
Номер/серія документа/номер запису в
ЄДДР:ТЕСТ
Ким видано документ:ТЕСТ
Адреса проживання:ТЕСТ
Соціальний статус:ТЕСТ
Місце роботи:ТЕСТ
Джерела доходу:ТЕСТ
Підприємець або особа, що веде незалежну
професійну діяльність:ТЕСТ

ІПН:ТЕСТ
Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ

Службове положення:ТЕСТ
Середній дохід:ТЕСТ

Я не є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Ідентифікацію
та
верифікацію
клієнта
виконав
Ткаченко Мар’яна Іванівна
______________________________________

Щасливий Клієнт

Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його
присутності на чинність (дійсність) та наведені вище копії
відповідають оригіналу.

Дата підписання:_____________________

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________

Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі
мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
MONOBANK та Тарифів
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Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
П.І.Б.: ТЕСТ
Дата народження:ТЕСТ
Номер/серія документа/номер запису в
ЄДДР:ТЕСТ
Ким видано документ:ТЕСТ
Адреса проживання:ТЕСТ
Соціальний статус:ТЕСТ
Місце роботи:ТЕСТ
Джерела доходу:ТЕСТ
Підприємець або особа, що веде незалежну
професійну діяльність:ТЕСТ

ІПН:ТЕСТ
Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ

Службове положення:ТЕСТ
Середній дохід:ТЕСТ
Громадянство: ТЕСТ

Я не є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Ідентифікацію
та
верифікацію
клієнта
виконав
Ткаченко Мар’яна Іванівна
______________________________________

Щасливий Клієнт

Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його
присутності на чинність (дійсність) та наведені вище копії
відповідають оригіналу.

Дата підписання:_____________________

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________

Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі
мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
MONOBANK та Тарифів
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Підприємець або особа, що веде незалежну
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Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ

Службове положення:ТЕСТ
Середній дохід:ТЕСТ

Я є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Ідентифікацію
та
верифікацію
клієнта
виконав
Ткаченко Мар’яна Іванівна
______________________________________

Щасливий Клієнт

Я підтверджую, що надані клієнтом документи перевірено в його
присутності на чинність (дійсність) та наведені вище копії
відповідають оригіналу.

Дата підписання:_____________________

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________
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мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
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Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
П.І.Б.: ТЕСТ
Дата народження:ТЕСТ
Номер/серія документа/номер запису в
ЄДДР:ТЕСТ
Ким видано документ:ТЕСТ
Адреса проживання:ТЕСТ
Соціальний статус:ТЕСТ
Місце роботи:ТЕСТ
Джерела доходу:ТЕСТ
Підприємець або особа, що веде незалежну
професійну діяльність:ТЕСТ

ІПН:ТЕСТ
Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ

Службове положення:ТЕСТ
Середній дохід:ТЕСТ

Я не є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Щасливий клієнт
Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Пронюткіна Оксана Назарівна, представник АТ
Підпис накладено 17:59:03 09.03.2021 “УНІВЕРСАЛ БАНК”
року
Кваліфікований електронний підпис накладено
18:03:20 09.03.2021 року
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Я є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Щасливий клієнт
Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Пронюткіна Оксана Назарівна, представник АТ
Підпис накладено 17:59:03 09.03.2021 “УНІВЕРСАЛ БАНК”
року
Кваліфікований електронний підпис накладено
18:03:20 09.03.2021 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК". Адреса: м. Киів, вул. Автозаводська, 54/19 ЄДРПОУ: 21133352. Ліцензія НБУ на
право надання банківських послуг No 92 від 10.10.2011 р.

ЄДРПОУ 21133352
04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія №92 від 10.10.2011

Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
П.І.Б.: ТЕСТ
Дата народження:ТЕСТ
Номер/серія документа/номер запису в
ЄДДР:ТЕСТ
Ким видано документ:ТЕСТ
Адреса проживання:ТЕСТ
Соціальний статус:ТЕСТ
Місце роботи:ТЕСТ
Джерела доходу:ТЕСТ
Підприємець або особа, що веде незалежну
професійну діяльність:ТЕСТ

ІПН:ТЕСТ
Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ

Службове положення:ТЕСТ
Середній дохід:ТЕСТ
Громадянство: ТЕСТ

Я не є політично значущою особою, членом сім'і або особою, пов’язаною з політично значущою
особою.
Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, таблицею обчислення
вартості кредиту і паспортом споживчого кредиту, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms; тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates,
складають Договір про надання банківських послуг (далі — Договір).
Підписуючи цю Анкету-заяву власноручним підписом або цифровим власноручним підписом на
екрані власного смартфону у Мобільному додатку monobank, я:
1. Прошу відкрити поточний рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Банк) у гривні на моє ім'я
№ ________________.
2. Прошу встановити кредитний ліміт на суму, зазначену у мобільному додатку. У разі виходу з
пільгового періоду, що складає до 62 календарних днів, на кредит буде нараховуватися
процентна ставка 3,1% на місяць з першого дня користування кредитом.
3. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії
відповідають оригіналу та надана мною інформація є правдивою;
4. Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з
особистим ключем і відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде
використовуватися мною для вчинення правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є
аналогом власноручного підпису Ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку
та/або Клієнту, а також третім особам у разі використання УЕП, покладаються на Клієнта.
5. Погоджуюсь з тим, що невід'ємною частиною Анкети-заяви є Запевнення Клієнта до Договору
про надання банківських послуг “Monobank”, з підписанням якого в Мобільному додатку Договір
набуває чинність.
Щасливий клієнт
Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Пронюткіна Оксана Назарівна, представник АТ
Підпис накладено 17:59:03 09.03.2021 “УНІВЕРСАЛ БАНК”
року
Кваліфікований електронний підпис накладено
18:03:20 09.03.2021 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК". Адреса: м. Киів, вул. Автозаводська, 54/19 ЄДРПОУ: 21133352. Ліцензія НБУ на
право надання банківських послуг No 92 від 10.10.2011 р.

Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських послуг monobank
П.І.Б.: Ткаченко Мар’яна Іванівна

ІПН: 3333333333

Номер/серія документу: 000000000

Телефон: 380901234567

Ким видано документ: 1234

Дата видачі документу: 2015-12-13

1. Підписуючи власним УЕП в Мобільному додатку це Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських
послуг “Monobank” (далі - Запевнення Клієнта), що є невід'ємною частиною Анкети-заяви до Договору, я:
- підтверджую отримання примірника Договору в Мобільному додатку monobank;
- підтверджую своє ознайомлення та згоду з умовами Договору, згідно з яким буде здійснюватись відкриття та
обслуговування моїх рахунків, розміщення мною вкладів, отримання споживчого кредиту тощо;
- підтверджую укладання мною Договору;
- зобов’язуюсь виконувати умови Договору;
- підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 12 Закону «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» мені надана шляхом її розміщення у Договорі та на офіційному сайті
Банку.
2. Мені відомо, що забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для
власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної
професійної діяльності.
3. Умови, передбачені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», визначені в Договорі та Тарифах. Я беззастережно погоджуюсь із тим, що Банк має право
на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту.
Погоджуюсь із тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє мене
шляхом надсилання повідомлень у мобільний додаток.
4. Я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в наданих документах/інформації не пізніше 3 днів від
настання таких змін.
5. Підтверджую, що я:
- є громадянином і резидентом України;
- не є податковим резидентом США;
- не є політично значущою особою;
- не є членом сім'ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.
6. Я визнаю, що УЕП є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки
із власноручним підписом на документах на паперових носіях.
7. Підтверджую ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, при цьому
підписання зазначеної довідки буде здійснено мною шляхом накладання УЕП в мобільному додатку під час
активації Платіжної картки.
8. Згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» я надаю Банку згоду на
опрацювання, передачу та отримання Банком від/до бюро кредитних історій (та інших третіх осіб із метою
встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме - надаю доступ до своєї кредитноі історіі як для
укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.
9. Усе листування щодо цього рахунку та Договору прошу здійснювати через Мобільний додаток або через інші
дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору.
10. Надаю право та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у
Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення будь-яких інших 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. Відповідно до Договору вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або
іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору
банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
12. У випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків щодо відкриття та ведення поточних
рахунків, а також щодо залучення та повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та Договором
відповідальність, зокрема сплату неустойки та/або відшкодування завданих збитків.
13. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що
засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.

14. Підтверджую свою обізнаність з тим, що з питань виконання умов Договору я маю право звернутись до
Банку з усним або письмовим зверненням через дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору ( в
тому числі зателефонувавши за номером 0 800 205 205 або надіславши письмове звернення на електронну
пошту Банку info@monobank.ua), а також залишивши звернення при особистому візиті у будь-яке відділення
Банку в порядку, описаному на сайті Банку (www.universalbank.com.ua розділ: «Звернення громадян»). З метою
захисту своїх прав маю право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ
(www.bank.gov.ua розділ: «Звернення громадян»), до суду та/або до інших передбачених чинним
законодавством України уповноважених державних органів до компетенції яких відноситься забезпечення
захисту прав споживачів фінансових послуг.
15. Повідомлений про наявне в мене право розірвати Договір або припинити зобов'язання за Договором у
випадках та в порядку передбачених Договором, зокрема відмовитись, шляхом подання Банку відповідної
заяви, від отриманого споживчого кредиту протягом 14 календарних днів з моменту його отримання.
16. За Договором відсутні супровідні послуги Банку та/або послуги третіх осіб, які придбаває Клієнт.
17. На виконання Клієнтом умов Договору не передбачається необхідність укладення договорів забезпечення.
18. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до Договору, в тому числі порядку зміни розміру
процентної ставки або інших платежів за споживчим кредитом. Підтверджую свою згоду з тим, що
інформування мене про зміни умов Договору, в тому числі про тарифи на послуги, що надаються та які можуть
бути змінені Банком за Договором, Банк має здійснювати шляхом розміщення нових умов на сайті Банку та
шляхом надсилання мені повідомлень у мобільний додаток.
19. Підтверджую свою згоду з тим, що Банк має право:
- залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості Клієнта за Договором;
- передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги без згоди Клієнта, про
що Банк має повідомити мене протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення.
20. Надаю згоду Банку та його представнику, залученій Банком колекторській компанії або новому кредитору на
звернення до моїх представників, близьких осіб, спадкоємців, поручителів, майновим поручителів, третіх осіб та
взаємодію з ними з метою інформування про умови заборгованості та необхідності виконання Клієнтом
зобов’язань за Договором. Кожна взаємодія Банку або його представника, або нового кредитора з питань
врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його близькими особами,
представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами має здійснюватись з її фіксуванням за
допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, про що попереджаються особи, з якими
здійснюється така взаємодія.
Підпис клієнта:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Накладено 01.03.2021 року
Накладання мною електронного підпису
перевіряється за допомогою відкритого ключа:

Підпис банку:
Акуленко Юлія Юріївна
Заступник голови Правління АТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК» за довіреністю No 735-ЮД1 від 14.12.2020 р.

k0p3kAIrDdREZBk8X8j3f70rf5b2ZAF2wFhETsDv5feF2FG3Z4OCw6N63E

Документ підписано кваліфікованим електронним
підписом. Підпис накладено 01.03.2021 року
Для перевірки підпису Представника банку ви можете скористатися онлайн
сервісом перевірки КЕП Державного підприємства «ДІЯ» за посиланням
htttps://ca.informjust.ua/verify
Як скористатись сервісом:
1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських послуг monobank
П.І.Б.: Ткаченко Мар’яна Іванівна

ІПН: 3333333333

Номер/серія документу: 000000000

Телефон: 380901234567

Ким видано документ: 1234

Дата видачі документу: 2015-12-13

1. Підписуючи власним УЕП в Мобільному додатку це Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських
послуг “Monobank” (далі - Запевнення Клієнта), що є невід'ємною частиною Анкети-заяви до Договору, я:
- підтверджую отримання примірника Договору в Мобільному додатку monobank;
- підтверджую своє ознайомлення та згоду з умовами Договору, згідно з яким буде здійснюватись відкриття та
обслуговування моїх рахунків, розміщення мною вкладів, отримання споживчого кредиту тощо;
- підтверджую укладання мною Договору;
- зобов’язуюсь виконувати умови Договору;
- підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 12 Закону «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» мені надана шляхом її розміщення у Договорі та на офіційному сайті
Банку.
2. Мені відомо, що забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для
власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної
професійної діяльності.
3. Умови, передбачені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», визначені в Договорі та Тарифах. Я беззастережно погоджуюсь із тим, що Банк має право
на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту.
Погоджуюсь із тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє мене
шляхом надсилання повідомлень у мобільний додаток.
4. Я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в наданих документах/інформації не пізніше 3 днів від
настання таких змін.
5. Підтверджую, що я:
- резидентом України;
- не є податковим резидентом США;
- не є політично значущою особою;
- не є членом сім'ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою.
6. Я визнаю, що УЕП є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки
із власноручним підписом на документах на паперових носіях.
7. Підтверджую ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, при цьому
підписання зазначеної довідки буде здійснено мною шляхом накладання УЕП в мобільному додатку під час
активації Платіжної картки.
8. Згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» я надаю Банку згоду на
опрацювання, передачу та отримання Банком від/до бюро кредитних історій (та інших третіх осіб із метою
встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме - надаю доступ до своєї кредитноі історіі як для
укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.
9. Усе листування щодо цього рахунку та Договору прошу здійснювати через Мобільний додаток або через інші
дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору.
10. Надаю право та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у
Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення будь-яких інших 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. Відповідно до Договору вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або
іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору
банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
12. У випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків щодо відкриття та ведення поточних
рахунків, а також щодо залучення та повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та Договором
відповідальність, зокрема сплату неустойки та/або відшкодування завданих збитків.
13. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що
засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.

14. Підтверджую свою обізнаність з тим, що з питань виконання умов Договору я маю право звернутись до
Банкуа з усним або письмовим зверненням через дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору ( в
тому числі зателефонувавши за номером 0 800 205 205 або надіславши письмове звернення на електронну
пошту Банку info@monobank.ua), а також залишивши звернення при особистому візиті у будь-яке відділення
Банку в порядку, описаному на сайті Банку (www.universalbank.com.ua розділ: «Звернення громадян»). З метою
захисту своїх прав маю право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ
(www.bank.gov.ua розділ: «Звернення громадян»), до суду та/або до інших передбачених чинним
законодавством України уповноважених державних органів до компетенції яких відноситься забезпечення
захисту прав споживачів фінансових послуг.
15. Повідомлений про наявне в мене право розірвати Договір або припинити зобов'язання за Договором у
випадках та в порядку передбачених Договором, зокрема відмовитись, шляхом подання Банку відповідної
заяви, від отриманого споживчого кредиту протягом 14 календарних днів з моменту його отримання.
16. За Договором відсутні супровідні послуги Банку та/або послуги третіх осіб, які придбаває Клієнт.
17. На виконання Клієнтом умов Договору не передбачається необхідність укладення договорів забезпечення.
18. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до Договору, в тому числі порядку зміни розміру
процентної ставки або інших платежів за споживчим кредитом. Підтверджую свою згоду з тим, що
інформування мене про зміни умов Договору, в тому числі про тарифи на послуги, що надаються та які можуть
бути змінені Банком за Договором, Банк має здійснювати шляхом розміщення нових умов на сайті Банку та
шляхом надсилання мені повідомлень у мобільний додаток.
19. Підтверджую свою згоду з тим, що Банк має право:
- залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості Клієнта за Договором;
- передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги без згоди Клієнта, про
що Банк має повідомити мене протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення.
20. Надаю згоду Банку та його представнику, залученій Банком колекторській компанії або новому кредитору на
звернення до моїх представників, близьких осіб, спадкоємців, поручителів, майновим поручителів, третіх осіб та
взаємодію з ними з метою інформування про умови заборгованості та необхідності виконання Клієнтом
зобов’язань за Договором. Кожна взаємодія Банку або його представника, або нового кредитора з питань
врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) з Клієнтом, його близькими особами,
представником, спадкоємцем, поручителем або третіми особами має здійснюватись з її фіксуванням за
допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, про що попереджаються особи, з якими
здійснюється така взаємодія.
Підпис клієнта:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Накладено 01.03.2021 року
Накладання мною електронного підпису
перевіряється за допомогою відкритого ключа:
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Акуленко Юлія Юріївна
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Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських послуг monobank
П.І.Б.: Ткаченко Мар’яна Іванівна

ІПН: 3333333333

Номер/серія документу: 000000000

Телефон: 380901234567

Ким видано документ: 1234

Дата видачі документу: 2015-12-13

1. Підписуючи власним УЕП в Мобільному додатку це Запевнення Клієнта до Договору про надання банківських
послуг “Monobank” (далі - Запевнення Клієнта), що є невід'ємною частиною Анкети-заяви до Договору, я:
- підтверджую отримання примірника Договору в Мобільному додатку monobank;
- підтверджую своє ознайомлення та згоду з умовами Договору, згідно з яким буде здійснюватись відкриття та
обслуговування моїх рахунків, розміщення мною вкладів, отримання споживчого кредиту тощо;
- підтверджую укладання мною Договору;
- зобов’язуюсь виконувати умови Договору;
- підтверджую, що інформація передбачена ч. 2. ст. 12 Закону «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» мені надана шляхом її розміщення у Договорі та на офіційному сайті
Банку.
2. Мені відомо, що забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для
власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної
професійної діяльності.
3. Умови, передбачені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», визначені в Договорі та Тарифах. Я беззастережно погоджуюсь із тим, що Банк має право
на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту.
Погоджуюсь із тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє мене
шляхом надсилання повідомлень у мобільний додаток.
4. Я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в наданих документах/інформації не пізніше 3 днів від
настання таких змін.
5. Підтверджую, що я:
- є громадянином і резидентом України;
- не є податковим резидентом США.
6. Я визнаю, що УЕП є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки
із власноручним підписом на документах на паперових носіях.
7. Підтверджую ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, при цьому
підписання зазначеної довідки буде здійснено мною шляхом накладання УЕП в мобільному додатку під час
активації Платіжної картки.
8. Згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» я надаю Банку згоду на
опрацювання, передачу та отримання Банком від/до бюро кредитних історій (та інших третіх осіб із метою
встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме - надаю доступ до своєї кредитноі історіі як для
укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.
9. Усе листування щодо цього рахунку та Договору прошу здійснювати через Мобільний додаток або через інші
дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору.
10. Надаю право та доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх моїх рахунків, відкритих у
Банку, без додаткових моїх розпоряджень, для погашення будь-яких інших 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. Відповідно до Договору вклад — це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або
іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору
банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту) включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
12. У випадку порушення Банком передбачених Договором обов'язків щодо відкриття та ведення поточних
рахунків, а також щодо залучення та повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та Договором
відповідальність, зокрема сплату неустойки та/або відшкодування завданих збитків.
13. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це
порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що
засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.
14. Підтверджую свою обізнаність з тим, що з питань виконання умов Договору я маю право звернутись до
Банку з усним або письмовим зверненням через дистанційні канали зв'язку відповідно до умов Договору ( в

тому числі зателефонувавши за номером 0 800 205 205 або надіславши письмове звернення на електронну
пошту Банку info@monobank.ua), а також залишивши звернення при особистому візиті у будь-яке відділення
Банку в порядку, описаному на сайті Банку (www.universalbank.com.ua розділ: «Звернення громадян»). З метою
захисту своїх прав маю право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ
(www.bank.gov.ua розділ: «Звернення громадян»), до суду та/або до інших передбачених чинним
законодавством України уповноважених державних органів до компетенції яких відноситься забезпечення
захисту прав споживачів фінансових послуг.
15. Повідомлений про наявне в мене право розірвати Договір або припинити зобов'язання за Договором у
випадках та в порядку передбачених Договором, зокрема відмовитись, шляхом подання Банку відповідної
заяви, від отриманого споживчого кредиту протягом 14 календарних днів з моменту його отримання.
16. За Договором відсутні супровідні послуги Банку та/або послуги третіх осіб, які придбаває Клієнт.
17. На виконання Клієнтом умов Договору не передбачається необхідність укладення договорів забезпечення.
18. Згоден з встановленим в Договорі порядком внесення змін до Договору, в тому числі порядку зміни розміру
процентної ставки або інших платежів за споживчим кредитом. Підтверджую свою згоду з тим, що
інформування мене про зміни умов Договору, в тому числі про тарифи на послуги, що надаються та які можуть
бути змінені Банком за Договором, Банк має здійснювати шляхом розміщення нових умов на сайті Банку та
шляхом надсилання мені повідомлень у мобільний додаток.
19. Підтверджую свою згоду з тим, що Банк має право:
- залучати колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості Клієнта за Договором;
- передати іншій особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги без згоди Клієнта, про
що Банк має повідомити мене протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення.
20. Надаю згоду Банку та його представнику, залученій Банком колекторській компанії або новому кредитору на
звернення до моїх представників, близьких осіб, спадкоємців, поручителів, майновим поручителів, третіх осіб та
взаємодію з ними з метою інформування про умови заборгованості та необхідності виконання Клієнтом
зобов’язань за Договором.

Підпис клієнта:
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Накладено 01.03.2021 року
Накладання мною електронного підпису
перевіряється за допомогою відкритого ключа:

Підпис банку:
Акуленко Юлія Юріївна
Заступник голови Правління АТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК» за довіреністю No 735-ЮД1 від 14.12.2020 р.
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ЄДРПОУ 21133352
04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія №92 від 10.10.2011

Анкета-заява до Договору про надання банківських послуг
ФОП Ткаченко Мар’яна Іванівна
Дата народження: 1991-08-24
Серія/номер паспорту: 000000000
Ким видано документ: 1234
Адреса проживання: Україна, Київ, майдан Незалежності, буд
1
Кількість найманих працівників: 0
Дохід за період (рік) до, грн: 10 000
Належність до політично значущих осіб, членів їх сімей та
пов'язаних з ними осіб: ні
Номер запису в Єдиному державному демографічному
реєстрі (за наявності): 1999121603199

ІПН: 3333333333
Телефон: 380901234567
Дата видачі документу: 2015-12-13
Дата запису про проведення державної реєстрації фізичної
особи-підприємця: 26.10.2015
Номер запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця: 046715161291
Основний код економічної діяльності: 62.01
Назва виду економічної діяльності:
Комп'ютерне програмування
Характеристика суті діяльності: впровадження ІТ проектів

Прошу відкрити поточний рахунок No UA873052990000026001050261482 для здійснення підприємницької діяльності. Валюта
рахунку - UAH.
Проставленням свого підпису під цією анкетою-заявою, я:
1. Підтверджую, що надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені вище їх копії відповідають оригіналу.
2. Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую, що я ознайомлений з актуальною (чинною) редакцією Умов і правил обслуговування в
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, що розміщені за посиланням
www.monobank.ua/terms, Тарифами, що розміщені за посиланням www.monobank.ua/rates (далі - Договір) та отримав їх примірники у
Мобільному додатку, вони мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.
3. Підтверджую і засвідчую, що вся інформація та/або документи, надані мною Банку в тому числі через Мобільний додаток, є
повними і достовірними у всіх відношеннях.
4. Я визнаю, що всі правочини, які укладаються між Банком та мною як фізичною особою - підприємцем, можуть вчинятися мною з
використанням мого удосконаленого електронного підпису у Мобільному додатку та WEB-кабінеті, відкритий ключ якого був
розміщений в Анкеті-Заяві, яка підписана мною як фізичною особою.
5. Підтверджую, що ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
6. Підтверджую, що я є громадянином та резидентом України і не є податковим резидентом США.
7. Підтверджую те, що ця Анкета-заява є, також, заявою на відкриття рахунку.
8. Згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», я надаю Банку згоду на обробку, передачу та
отримання Банком від / до бюро кредитних історій (та інших третіх осіб з метою встановлення кредитного ліміту) інформації про
себе, а саме доступ до своєї кредитної історії, як для укладання договору про надання банківських послуг, так і на період його дії.
9. Підписанням Анкети-заяви підтверджую, що до її укладення отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
10. Усі листування щодо цього Договору прошу здійснювати за допомогою Мобільного додатку або через інші дистанційні канали
відповідно до умов Договору.
11. Відповідно до Договору 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 рахунку, банківського вкладу (депозиту)
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Підпис Клієнта:

Підпис 21.01.2018 року Ткаченко Мар’яна Іванівна
Накладання мною удосконаленого електронного підпису перевіряється
за допомогою відкритого ключа:

03EA33BE1C656BECADE4ABF330B83875441C729963553BA9

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Вклади у АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ
БАНК» гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за
вкладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" та становить двісті тисяч гривень.
Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним
банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання
послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один
рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що
не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові
привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком,
у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду
12)за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Якщо у вкладника більше одного Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не
вкладу в банку
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку
відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
Період відшкодування у разі
віднесення банку до категорії
неплатоспроможних

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків,
база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури
виведення Фондом банку з ринку.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів
Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку
процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в
повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі
інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)

Валюта відшкодування

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку
та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті
здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день початку ліквідації банку

Контактна інформація
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17
Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
0-800-308-108
(044) 333-36-55

Докладніша інформація

http://www.fg.gov.ua

Підтвердження одержання
вкладником

Підпис 21.01.2018 року Ткаченко Мар’яна Іванівна
Накладання мною мого удосконаленого електронного підпису перевіряється за допомогою відкритого ключа:
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Додаткова інформація

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли
для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката
(включно з нарахованими відсотками на такі кошти).
Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.
Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків,
віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону
України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)

