Затверджено
рішенням Правління АТ «АСВІО БАНК»
протокол №
від
р
Додаток 8
Заява-Договір № від
про приєднання до Договірних умов та Правил відкриття і обслуговування
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими
здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», в особі ____, який діє на підставі Довіреності ____ (надалі
– «Банк»), з однієї сторони, та __________, реєстраційний номер облікової картки платника податків_________, (надалі
– «Клієнт») з іншої сторони, надалі разом - Сторони, уклали цю Заяву-Договір про приєднання до Договірних умов та
Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних
рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток (надалі
– «Заява-Договір») про наступне:
1. Предмет договору
1. Клієнт шляхом підписання цієї Заяви-Договору приєднується до Договірних умов та Правил відкриття і
обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими
здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток в редакції, розміщеній на сайті
Банку www.asviobank.ua на дату підписання Клієнтом даної Заяви-Договору, а Банк зобов’язується відкрити Клієнту
поточний рахунок № (надалі – «Рахунок»), операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних
платіжних засобів – платіжних карток, та надати йому платіжну картку на наступних обраних ним умовах:
Валюта:  Гривня  Долар США  Євро

Схема обслуговування рахунку: Дебетова

Вид платіжної картки:
Тарифний план:  Корпоративний
 MC Debit Chip  MC Gold Chip  MC Platinum Chip
Відомості про довірену особу Клієнта-держателя платіжної картки:
ПІБ
Дата народження
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків:
Серія
Паспорт/документ, що його замінює:
Номер
Дата видачі
Найменування установи,
яка видала документ
Посада:
Контактний телефон/факс Клієнта:
Місцезнаходження Клієнта:
Фактична адреса місцезнаходження Клієнта:
Найменування Клієнта / ПІБ латинськими літерами:
(як вказано в закордонному паспорті, або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці):

Код економічної діяльності :
Назва виду економічної діяльності :
Пароль (кодове слово):
Клієнт замовляє, а Банк підключає до Рахунку наступні ДОДАТКОВІ послуги:
 SMS-інформування по Рахунку
(підключається автоматично)
Номер телефону, який прошу використовувати для послуг SMSінформування
 Не підключати послугу SMS-банкінг

 Щомісячне надіслання виписки на e-mail:
 Доступ до операцій в мережі Інтернет
Інше:

2.Загальні умови
2.1. Ця Заява-Договір є договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України. Підписання
Клієнтом Заяви-Договору є підтвердженням його наміру укласти з Банком договір на умовах Договірних умов та
Правил відкриття і обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних
рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів - платіжних карток в

редакції, розміщеній на сайті Банку www.asviobank.ua на дату підписання уповноваженим представником Клієнта
даної Заяви-Договору, прийняти на себе передбачені ними зобов'язання і неухильно дотримуватись його умов.
2.2. Сторони погоджують, що ця Заява-Договір, Договірні умови та
Правила відкриття і обслуговування
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АСВІО БАНК» банківських поточних рахунків, операції за якими здійснюються з
використанням електронних платіжних засобів-платіжних карток (далі – Договірні умови та Правила) та Тарифи АТ
«АСВІО БАНК» у сукупності є Договором про відкриття та обслуговування рахунку, операції за яким можуть
здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (надалі – Договір).
2.3. Клієнт, підписуючи Заяву-Договір, засвідчує, що перед її підписанням він ознайомлений та погоджується з усіма
умовами обслуговування та користування Рахунком, визначеними у Договірних умовах та Правилах, Тарифах, за
якими здійснюватиметься його обслуговування відповідно до обраного ним у даній Заяві-Договорі тарифного плану.
Перелічені в цьому пункті документи доступні для ознайомлення на сайті Банку www.asviobank.ua та у приміщеннях
відділень Банку.
2.4. Банк відкриває Клієнту Рахунок за умови надання ним документів, передбачених чинним законодавством України
та внутрішніми нормативними документами Банку.
2.5. Банк має право отримувати від Клієнта плату за надані послуги згідно встановлених Банком Тарифів, а Клієнт
зобов’язується у встановленому договором порядку оплачувати їх надання.
2.6. Рахунок обслуговується за дебетовою платіжною схемою, яка передбачає здійснення Клієнтом операцій з
використанням платіжного засобу в межах залишку коштів, які обліковуються на його Рахунку по Тарифному плану,
обраному Клієнтом в п. 1. Заяви-Договору. Для обслуговування Рахунку за кредитною або дебетово-кредитною
платіжною схемою Сторони мають укласти відповідний окремий договір.
3. Інші умови
3.1. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згоден з тим, що платіжний засіб є
власністю Банку, який залишає за собою право, з метою запобігання фінансовим збиткам Клієнта та/або Банка,
погіршенню іміджу Банка, припинити дію платіжного засобу, а також відмовити в поновленні або перевипуску
платіжного засобу без роз’яснення причин. Платіжний засіб повинен бути повернений Клієнтом до Банку після
закінчення строку його дії, а також в інших випадках, передбачених цим Договором.
3.2. Клієнт як суб’єкт персональних даних повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», ознайомлений та згоден з порядком та метою використання Банком персональних даних Клієнта,
зазначеним в Договірних умовах та Правилах та отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3.3. Вкладом є 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 або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки/проценти на такі
кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
3.4. Договір діє впродовж невизначеного строку. Порядок зміни та припинення Договору визначається Договірними
умовами та Правилами.
4. Реквізити сторін
КЛІЄНТ:
БАНК:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВIО БАНК"

ПІБ Клієнта

Юридична адреса: Преобр
Код ЄДРПОУ
Код Банку
Відділення:
Адреса відділення:
Тел.

Паспорт: серія

Посада:

Банк: АТ "АСВІО БАНК" Код Банку: 353489

Місцезнаходження:

Виданий:
Ідентифікаційний номер:
Поточний рахунок

Тел.:

МП

(Підпис)

(ПІБ)

(Підпис)

МП

(ПІП)

Один примірник Заяви-Договору, Тарифів та Договірних умов і Правил отримав. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою НБУ від 12.11.2003 №492 та Положення про порядок емісії
електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ від 05.11.2014р. №705
ознайомлений. З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений.
_________________
(Підпис)
МП
(ПІП)
ВІДМІТКИ БАНКУ: (заповнюються Банком на примірнику Банку)
Правильність та достовірність даних мною перевірені, ідентифікація клієнта проведена згідно існуючих
нормативних документів Банку. Справжність підпису Клієнта, що зроблений в моїй присутності, засвідчую.
.
_____________
(Посада)
(П.І.П.)
(Підпис)
Відкрити картковий рахунок у ___________ дозволяю.
(вид валюти)
__________________
(підпис)

Дата відкриття рахунку

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Вклади у
АТ «АСВІО
БАНК» гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури
виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 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, включаючи відсотки, 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
200 000 (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 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
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з
більше одного вкладу ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від
в банку
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 20 робочих днів (для
банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 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 рахунка до
отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у
повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)

Валюта
відшкодування

Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) 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 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17
Фонду гарантування
Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
вкладів фізичних осіб 0-800-308-108
(044) 333-36-55
Докладніша
інформація

http://www.fg.gov.ua

Підтвердження
одержання
вкладником

_______________________________________________
(підпис вкладника) (ПІБ) (дата)

Додаткова інформація Вкладом є 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 або шляхом видачі
іменного
депозитного
сертифіката,
включаючи
нараховані
відсотки
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)

