Заява-Договір _____________ від ----------202 р.
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(а) діє на підставі
(надалі – «Банк»), з однієї сторони, та
Фізична особа – громадянин України _________________________(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 №2620 _
______ (далі - 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

Схема обслуговування рахунку:

Євро

Прізвище та ім`я Клієнта латинськими літерами:
(як вказано в закордонному паспорті або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці):

Пароль (кодове слово):_____________________________
Тарифний план:

Зарплатний

Вид платіжних карток:

Приватний

MC Debit

Депозитний

MC Gold

Інший (зазначити)____________________

MC Platinum

!ОБОВ`ЯЗКОВО ДО ЗАПОВНЕННЯ!

Номер мобільного телефону:
Номер домашнього телефону:
код міста

номер телефону

Номер робочого телефону:
код міста

номер телефону

Клієнт замовляє, а Банк підключає до Рахунку наступні ДОДАТКОВІ послуги:
SMS-інформування по Рахунку на номер телефону:
(підключається автоматично)
Не підключати послугу SMS - інформування

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 Клієнтом 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. Договір діє впродовж невизначеного строку. Порядок зміни та припинення Договору визначається Договірними
умовами та Правилами.

4. Реквізити сторін
КЛІЄНТ:
БАНК:
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВIО БАНК"
Місцезнаходження Банку: Україна, 14000, м. Чернігів, вул.
Преображенська,2
Код ЄДРПОУ 09809192, Код Банку 353489
АТ АСВІО БАНК
Адреса: Тел. 0-800-30-30-50, факс. (044) 205-43-40

МП

(ПІП)

---------------------------------------------------------------------Дата народження: __________________________
Адреса за місцем реєстрації_______________________________
Паспорт серія: _____________________
Виданий _______________________________________________
Ідентифікаційний номер/ реєстраційний номер облікової картки
платника податків: ____________________

(Підпис)

(ПІП)

5. Реквізити для зарахування коштів на рахунок:
В євро:

В доларах США :

Банк-посередник: Deutsche Bank Trust Company
Americas
SWIFT: BKTRUS33
Банк-кореспондент: АТ "УКРЕКСІМБАНК"
SWIFT: EXBSUAUX, Рахунок: 04094227
Банк-отримувач:
АТ "АСВІО БАНК", SWIFT: ASVBUA2C
Рахунок: 16007012118826
Номер рахунку в Банку UA28 353489 00000 2924
3 825500 702
Призначення платежу:
Поповнення карткового рахунку:
(ПІБ та ІПН отримувача) № 2620______________
(рахунку, що вказаний в договорі)

Банк-посередник: DEUTSCHE BANK AG
SWIFT: DEUTDEFF
Банк-кореспондент: АТ "УКРЕКСІМБАНК"
SWIFT: EXBSUAUX
Рахунок: 949876710
Банк-отримувач:
АТ "АСВІО БАНК"
SWIFT: ASVBUA2C
Рахунок: 16007012118826
Номер рахунку в Банку UA28 353489 00000 2924
3 825500 702
Призначення платежу:
Поповнення карткового рахунку:
(ПІБ та ІПН отримувача) № 2620______________
(рахунку, що вказаний в договорі)

(Підпис)

В гривні:
Транзитний рахунок для
поповнення карток :
UA28 353489 00000 2924 3
825500 702
код банку: 353489
Код за ЄДРПОУ: 09809192
Призначення платежу :
Поповнення карткового
рахунку:
ІПН ____________
(ПІП та ІПН)
№ 2620
(рахунку, що вказаний в
договорі)

Один примірник Заяви-Договору, Тарифів отримав -------------- дата
______________________
(Підпис)
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб отримав -----------дата

___________________
(ПІП)

________________________
(Підпис)

_______________
(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)

__________________________________
(ПІП)

_____________________
(Підпис)

Відкрити картковий рахунок у
дозволяю.
(вид валюти)
Керівник

__________________
(підпис)

Дата відкриття рахунку

202 р.

Рішенням виконавчої дирекції Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, No 825 "Щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників» від 26.05.2016)

