
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
______________________________________

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

Щасливий Клієнт

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________

Дата підписання:_____________________
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі
мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
MONOBANK та Тарифів

http://www.monobank.ua/terms
http://www.monobank.ua/rates
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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
______________________________________

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

Щасливий Клієнт

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________

Дата підписання:_____________________
Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі
мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
MONOBANK та Тарифів

http://www.monobank.ua/terms
http://www.monobank.ua/rates
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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.

Ідентифікацію та верифікацію клієнта
виконав
Ткаченко Мар’яна Іванівна
______________________________________

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

Щасливий Клієнт

Ткаченко Мар’яна Іванівна
___________________________________
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Підписанням цієї Анкети-заяви підтверджую факт передачі
мені другого примірника Анкети-заяви, платіжної картки
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Соціальний статус:ТЕСТ
Місце роботи:ТЕСТ
Джерела доходу:ТЕСТ
Підприємець або особа, що веде незалежну
професійну діяльність:ТЕСТ
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Телефон:ТЕСТ
Дата видачі документу:ТЕСТ
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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
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Підпис накладено 17:59:03 09.03.2021
року

Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав:
Пронюткіна Оксана Назарівна, представник АТ
“УНІВЕРСАЛ БАНК”
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
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Ця Анкета-заява разом із Умовами і правилами обслуговування в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при
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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
Ткаченко Мар’яна Іванівна
Підпис накладено 17:59:03 09.03.2021
року

Ідентифікацію та верифікацію клієнта виконав:
Пронюткіна Оксана Назарівна, представник АТ
“УНІВЕРСАЛ БАНК”
Кваліфікований електронний підпис накладено
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ЄДРПОУ 21133352
04114 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія №92 від 10.10.2011
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