Заява-Договір №
від
про приєднання до Публічної пропозиції Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» на укладання
Договору про договірні умови відкриття, обслуговування та здійснення операцій за поточними
рахунками фізичних осіб
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК», в___________________, який(а) діє на
підставі Довіреності № від __.___.____ року. (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 Публічної пропозиції Акціонерного товариства
«АСВІО БАНК» на укладання Договору про договірні умови відкриття, обслуговування та здійснення
операцій за поточними рахунками фізичних осіб (надалі – «Заява-Договір») про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Клієнт шляхом підписання цієї Заяви-Договору приєднується до Публічної пропозиції
Акціонерного товариства «АСВІО БАНК» на укладання Договору про договірні умови відкриття,
обслуговування та здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб, розміщеній на сайті
Банку https://www.asviobank.ua. на дату підписання Клієнтом даної Заяви-Договору,
а Банк
зобов’язується відкрити Клієнту поточний рахунок (-ки) (далі - Рахунок), на наступних обраних ним
умовах:
№ _______________ (вид валюти)
На ім’я (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) _______
Реєстраційний номер облікової картки платника податків____________
1.2. Пароль (кодове слово) ____________________
1.3. Опис фінансової послуги, що надається споживачу: відкриття та ведення поточного рахунку.
Клієнту забороняється використовувати цей Рахунок для проведення операцій, пов'язаних зі
здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
1.4. Письмові розпорядження підписуватимуться Клієнтом або уповноваженою ним особою за
довіреністю.
1.5. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком Клієнт зобов'язується негайно
повідомити про це в письмовій формі.
1.6.
Усе
листування
щодо
цього
Рахунку
надсилається
за
адресою
Клієнта:
___________________________
Про зміну адреси Клієнт має повідомити банк письмово.
1.7. Прошу ппідключити мене до системи дистанційного обслуговування:
Інтернет-Банк
ASVIO MOBILE
1.8. Додаткова інформація:
Рахунок відкривається для:
власних потреб
зарахування заробітної плати.
Повідомляю про наявність у мене статусу фізичної - особи підприємця.
Так
Ні
2.Загальні умови
2.1. Ця Заява-Договір є договором приєднання до Публічної пропозиції щодо укладення Договору про
договірні умови відкриття, обслуговування та здійснення операцій за поточними рахунками фізичних
осіб (далі – Договір про договірні умови) відповідно до ст 634 Цивільного кодексу України.
Підписання Клієнтом Заяви-Договору є підтвердженням його наміру укласти з Банком Договір про
договірні умови, в редакції, розміщеній на сайті Банку https://www.asviobank.ua. на дату підписання
Клієнтом даної Заяви-Договору, прийняти на себе передбачені ними зобов'язання і неухильно
дотримуватись його умов. Сторони погоджують, що ця Заява-Договір та Договір про договірні у
сукупності є Договором про відкриття та обслуговування рахунку (надалі – Договір).
2.2. Клієнт, підписуючи цю Заяву-Договір, засвідчує, що перед її підписанням він ознайомлений та
погоджується з усіма умовами обслуговування та користування Рахунком (-ами), визначеними у
Договорі про договірні умови, Тарифах, за якими здійснюватиметься його обслуговування. Перелічені

в цьому пункті документи доступні для ознайомлення на сайті Банку https://www.asviobank.ua та у
приміщеннях відділень Банку.
2.3. Банк відкриває Клієнту Рахунок (-ки) за умови надання ним документів, передбачених чинним
законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку.
2.4. 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.
3. Інші умови
3.1. 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 Договорі про договірні умови та отримав від Банку
інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг». З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт
має право звертатися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку
України шляхом направлення звернення в порядку передбаченому на офіційному сайті НБУ за
посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
3.2. 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
рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
3.3.
Договір про договірні умови діє впродовж невизначеного строку, порядок його зміни та
припинення визначається Договором про договірні умови.
3.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з
положень цього Договору про договірні умови, якщо це невиконання стало наслідком причин, які
знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо,
екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше
(далі – “форс-мажор”), але не обмежуються ними. “Форс-мажор” автоматично продовжує строк
виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання “форс-мажорних”
обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно з наданням підтверджуючих це
документів, виданих Торгово-промисловою палатою України та/або уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
3.5.
У разі невиконання або несвоєчасного виконання Банком своїх грошових зобов’язань за цим
Договором, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,0002 % від суми відповідних невиконаних або
несвоєчасно виконаних зобов’язань за кожен день прострочення.
3.6.
Банк, у разі прострочення виконання грошового зобов’язання за Договором, зобов’язаний
сплатити Клієнту 0,0001 % річних від суми простроченого зобов’язання.
3.7. У випадку невиконання або неналежного виконання Банком грошових зобов’язань за Договором ,
Банк зобов’язаний відшкодувати Клієнту завдані таким невиконанням/неналежним виконанням збитки,
при цьому Сторони домовились, що розмір відшкодування Банком таких збитків в будь-якому випадку
не може перевищувати 100,00 (сто) гривень.
3.8. Клієнт, в разі відсутності у нього невиконаних зобов’язань перед Банком, має право відмовитись
від цього Договору в односторонньому порядку, подавши протягом строку дії цього Договору
письмову заяву про закриття Рахунку. Порядок закриття Рахунку визначається Договором про
договірні умови.
3.9. Зміни та доповнення до Договору про договірні умови вносяться Банком в односторонньому
порядку у випадках, не заборонених чинним законодавством України, шляхом розміщення на
офіційній Інтернет-сторінці Банку у новій редакції Договору про договірні умови. Про такі зміни Банк
повідомляє Клієнтів шляхом використання будь-якого з наступних каналів: розміщення інформації на
офіційній Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою: https:// www.asviobank.ua та/або на
інформаційних стендах та/або через системи дистанційного обслуговування тощо.
Тарифи або умови обслуговування Клієнта Банком можуть бути змінені, про що Банк
повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації на офіційній Інтернет-сторінці Банку за
електронною адресою: https://www.asviobank.ua та/або на інформаційних стендах та/або через системи
дистанційного обслуговування за 5 банківських днів до дня введення таких змін в дію.
3.10. З питань виконання сторонами умов договору Клієнт може звертатися до Банку шляхом подання
письмового звернення на адресу Банку зазначену у розділі 4 Заяви-Договору.
3.11. Додаткові послуги та послуги третіх осіб при обслуговуванні поточних рахунків фізичних осіб
відсутні.
Прошу вважати мій підпис, що наведений нижче, зразком мого підпису, та вважати його обов'язковим
під час здійснення операцій за Рахунками
______________/_________________

4. Реквізити сторін
БАНК
Назва Банку

Ідентифікац
ійний номер
юридичної
особи

КЛІЄНТ
Назва

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АСВIО
БАНК"
код Банку 353489
09809192

Юридична
адреса
Банку
Адреса для
листування:

Україна, 14000, м. Чернігів,
вул. Преображенська,2

Банківські
реквізити

IBAN№
UA75300001000003200812440
1026
+380442054345
+380442054340

Тел.
Факс:

Україна,

______________
М.П.
Примірник цієї Заяви-Договору
________ 20__ р.

реєстраційни
й номер
облікової
картки
платника
податків
Адреса
місцезнаходж
ення
Адреса для
листування:

Банківські
реквізити

№26
АТ "АСВІО БАНК"
Код Банку 353489

Тел.:
Факс:
Ел.адреса:
Директор ___________________
М.П.

отримав

_______________
(підпис)

ПІБ

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а):
«___» ______________ ______р. _______________/________________
Відмітки Банку
11. Відкрити поточний рахунок у
________________________________________
(вид валюти)
дозволяю.

15. Документи на оформлення відкриття рахунку
перевірив
__________________________________________
(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно
до внутрішніх документів банку має право надавати
банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12. Керівник (уповноважена керівником особа)
___________________________
(підпис)
13. Дата відкриття рахунку

16. Головний бухгалтер

"___" ____________ 20__ р.

__________________________________________

(інша відповідальна особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)
(підпис)
14. Номер рахунку

