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Заява про приєднання
до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на укладення
Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Київ-2022

Заява про приєднання до ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» на укладення Договору про комплексне
банківське обслуговування фізичних осіб
ПІБ:
Соціальний статус / Тип зайнятості
Дата і місце народження (за наявності):
Місце роботи:________________________Паспорт:
Посада:______________________
***Паспорт:
Середньомісячний дохід:
серія___номер_____виданий_____________,
Інші доходи (не за місцем роботи):
__.__._____р.
Джерела надходження коштів та інших цінностей на
***ІД картка: №___номер запису_____виданий_______, рахунки:
__.__._____р. дійсний до__.__._
Мета та характер майбутніх ділових відносин з АТ
Латиницею:
«ЄПБ»: ________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
Унікальний номер запису в Єдиному державному
демографічному реєстрі (за наявності):
Мобільний телефон:
E-mail:
Адреса реєстрації:
Адреса проживання/адреса тимчасового
перебування:
Реєстрація фізичної особи як підприємця або особи, що здійснює незалежну професійну діяльність: Ні/Так
Платник податків США (податковий резидент США): Ні/Так
Чи є Ви прямим або опосередкованим власником (контролером фактично або формально) іноземної
юридичної особи (в розумінні Податкового кодексу України): Так/Ні
_________________________(вказується найменування іноземної юридичної особи, організаційно – правова
форма, податковий номер, країна резиденції, розмір участі ______%, номер державної реєстрації, дата
державної реєстрації;
____________________ (опис структури володіння часткою в іноземній компанії у разі опосередкованого
володіння такою часткою)
Чи є Ви прямим родичем керівників або контролерів або установ – акціонерів (учасників) АТ «ЄПБ», які є
власниками істотної участі в Банку? Так/Ні
ПІБ родича:____________________________________ Ступінь зв'язку з родичем:
____________________________________ Посада/статус родича:_________________
Чи належить/належала особа/представник особи/вигодонабувач до громадян та/або резидентів рф/рб Так/Ні
ПІБ особи:______________________ ІПН особи ______________ період, коли вказана особа була/стала
громадянином/резидентом рф/рб:_________________
Наявність зв’язку особи/представника особи/вигодонабувача з рф/рб (наявність майна; частки у СК
компаній, які зареєстровані у вказаних державах тощо). Так/Ні
ПІБ особи:______________________ Ступінь звязку ______________
Чи проводились особою/представником особи/вигодонабувачем фінансові операції з резидентами рф/рб на
підставі укладених договорів/угод/контрактів за період з 24.02.2022 по дату заповнення Заяви про
приєднання? Так/Ні
ПІБ особи:____________________ ПІБ/назву юридичної особи-резидента рф/рб ______________ період,
проведення операції:_______________ предмет операції:________________ суму
контракта/договора/угоди:________________
Чи належите Ви або особи, які є Вашими представниками до політично значущих осіб або членів їх сім’ї чи
пов’язаних з ними осіб?: Ні/Так
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ПІБ: ____________________________________ Ступень зв'язку: ____________________________________
Публічні функції: ____________________________________ Період виконання даних функцій:
Чи є вказані особи кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками юридичних
осіб : Ні/Так
Посада/статус: ____________________________________ Найменування:
____________________________________ ЄДРПОУ:_________________________________
Джерело коштів, пов’язаних з фінансовою (ми) операцією(ми):
__________________________________________________________
Джерела багатства (статків); ___________________________________________________________

Паспорт усі розвороти, надані клієнтом

ІНН / Розворот паспорту з відміткою про відмову

або
іД Картка – Лицьова і зворотня сторона

Ознайомившись з Публічною пропозицією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Тарифами АТ «ЄПБ»,
Правилами користування ПК АТ «ЄПБ», прошу відкрити поточний рахунок у ___(зазначається валюта рахунку)___,
операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, на моє ім'я та виявляю
бажання оформити на своє ім’я ПК:
Назва: ______________________________ Тип: _____________________________.
Проставленням власноручно свого підпису або цифрового власноручного підпису під цією Заявою про
приєднання до Договору, я:
1. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору акцептую Публічну пропозицію АТ «ЄПБ» на
укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (розміщені на сайті
https://europrombank.kiev.ua/ та/або в Мобільному додатку «bank2»), за текстом – «Договір», і беззастережно
приєднуюсь до умов Договору. Ця Заява про приєднання та Договір про комплексне банківське
обслуговування фізичних осіб, Тарифи АТ «ЄПБ», Правилами користування ПК АТ «ЄПБ» є Договором про
надання банківських послуг.
2. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору підтверджую, що я ознайомлений(-а) з повним текстом
та умовами Договору, Тарифами, Таблицею обчислення загальної вартості кредиту для Клієнта (споживача) та
реальної річної процентної ставки за Договором та Паспортом споживчого кредиту (згідно з вимогами діючого
законодавства), Правилами користування ПК АТ «ЄПБ» та отримав(-ла) їх примірники у Мобільному додатку
«bank2», вони мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, а Договір не містить умов, які є для
мене обтяжливими в будь-якому сенсі. Підписанням Заяви я беззастережно підтверджую, що розміщення змін
до Договору на сайті https://europrombank.kiev.ua/ та/або в Мобільному додатку «bank2») є належним
виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення мене про зміни до Договору.
Безумовно беру на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність повідомлень Банку про зміну
умов Договору.
3. Зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків - резидентів і нерезидентів ознайомлений (а). Мені відомо про те, що вказаний у цій Заяві про
приєднання до Договору рахунки забороняється використовувати для здійснення операцій, пов’язаних із
здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Мені відомі положення Закону України
«Про споживче кредитування», в тому числі, норми цього Закону щодо операцій та договорів, на які не
розповсюджуються положення цього Закону.
4. Підтверджую те, що ця заява є одночасно заявою про відкриття рахунку;
5. Підтверджую і засвідчую, що вся інформація та документи, надані мною Банку, в тому числі через
Мобільний додаток «bank2», є повними і достовірними. Надані мною документи є чинними (дійсними) та
наведені вище їх копії відповідають оригіналу. Я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій
інформації не пізніше, ніж через 5 (п’ять) робочих днів від настання таких змін. Підписанням цієї заяви я
підтверджую свою згоду на здійснення фото та/або відеофіксації мене та/або будь – яких інших процесів за
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моєї участі для забезпечення документування та контролю за процесом підписання мною документів та
вчинення інших дій, в тому числі тих, що передують встановленню правовідносин між мною та АТ «ЄПБ» та
надаю згоду АТ «ЄПБ» на передання таких даних та інформації третім особам, в тому числі, з якими Банком
укладені договори для надання відповідних послуг, виконання робіт, придбання товарів.
6. Підтверджую те, що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка(які) підписала(и) Заяву і
зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін Договору], повідомлений про мету оброблення Банком моїх
персональних даних. Підписанням Заяви я як власник персональних даних надаю Банку однозначну згоду на
обробку, передавання (поширення), у тому числі транскордонне, Банком персональних даних третім особам,
зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України "Про
захист персональних даних" (далі - Закон) та без необхідності надання власнику персональних даних
письмового повідомлення про здійснення зазначених дій. Підписанням Заяви власник персональних даних
підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних
персональних даних, права, передбачені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються
його персональні дані, підтверджую наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються/можуть
передаватися Банку від мого імені та/або для надання мені послуг (інші власники персональних даних), на
передавання Банку та оброблення Банком персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в цій Заяві, а
також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення Банком
персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.
7. Дозволяю Банку надати відомості про відкриття / закриття Рахунків та іншої інформації, що вимагається
згідно із законодавством в контролюючі органи, в якому обліковується платник податків, у день
відкриття/закриття рахунка.
8. Погоджуюсь, що під час укладення договорів і додаткових угод до них Банк і Клієнт допускає використання
факсимільного відтворення печатки Банку та/або підпису особи, яка уповноважується на підписання договорів
та додаткових угод до них від імені Банку, які зроблені за допомогою засобів копіювання.
9. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі
зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в
письмовій формі.
10. Надаю згоду на отримання від Банку та ТОВ «Айгама», рекламної та іншої інформації, телефонних
дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, Push-повідомлень у Мобільному додатку «bank2» чи інформування у будьякий інший спосіб про новини, акції, пропозиції вказаних юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються.
11. Усе листування щодо цього Договору прошу здійснювати через Мобільний додаток «bank2» або через інші
Дистанційні канали обслуговування, відповідно до умов Договору та/або відправлення поштою за адресами
проживання або реєстрації, тимчасового перебування.
12. Згідно із Законом 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 укладення
Договору так і на період його дії.
13. Прошу вважати наведений нижче зразок мого власноручного підпису, електронного цифрового підпису або
його аналоги (у тому числі мій удосконалений електронний підпис) обов'язковим при здійсненні операцій за
всіма Рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку.
14. Я засвідчую генерацію ключової пари з особистим ключем та відповідним йому відкритим ключом ______,
яка буде використовуватися для накладання електронного підпису у Мобільному додатку «bank2» з метою
засвідчення моїх дій згідно з Договором. Також я визнаю, що удосконалений електронний підпис є аналогом
власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на
документах на паперових носіях.
15. Я підтверджую, що всі наступні правочини (у тому числі підписання договорів, угод, листів, повідомлень)
можуть вчинятися мною та/або Банком з використанням удосконаленого електронного підпису.
16. Підтверджую, що мною в повному обсязі отримана інформація, визначена ст. 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також до укладення Договору я
ознайомлений(-а) під особистий власноручний підпис з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб, розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами та умовами, за яких ФГВФО не відшкодовує
кошти відповідно до положень ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», які
розміщені на офіційному сайті ФГВФО (http://www.fg.gov.ua/). Підписанням цієї заяви надаю право Банку
використовувати відкриті мережеві сервіси для передавання інформації, яка містить банківську таємницю,
інформацію з обмеженим доступом та персональні дані.
17.
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Відмітки Банку
Дозволяю відкриття поточного
рахунку у _________ №
____________________, операції за
яким можуть здійснюватися з
використанням електронних
платіжних засобів
Керівник АТ “ЄПБ”

ПІБ:
Дата:

Підпис:

Я_______ПІБ________________________
підтверджую, що надані
документи перевірено в присутності
Клієнта на чинність (дійсність) та
наведені вище копії відповідають
оригіналам, правильність та достовірність
даних перевірив, ідентифікацію та
верифікацію виконав:

Клієнт
Підписанням цієї заяви
підтверджую факт передачі
мені другого примірника
цієї Заяви, банківської
карти та Тарифів,
Датою приєднання до умов
цього
Договору
є______________________.

ПІБ:

Підпис:

Підпис:

Дата:

АТ “ЄПБ”, Ідентифікаційний код: 36061927, Код банку: 377090, Місцезнаходження: 01024, м. Київ, бульвар
Шевченка Тараса, 11, приміщення 51.
Для договорів оформленим з КЕП:
Банк
ПІБ та посада відповідальної особи
Довіреність відповідальної особи
Документ підписано кваліфікованим електронним
підписом.
Для перевірки підпису Представника банку ви можете
скористатися онлайн сервісом перевірки КЕП
Державного підприємства “ДІЯ” за посиланням
https://sign.diia.gov.ua/verify
https://ca.diia.gov.ua/verify

Клієнт
ПІБ клієнта
Підписанням цієї заяви підтверджую факт
отримання примірника Договору в Мобільному
додатку, банківської карти та Тарифів та факт
ознайомлення з ними.
Датою приєднання до умов цього Договору є
_________.
Електронна адреса для направлення Договору:
_____________________
ПІБ:

Підпис

(цифровий власноручний підпис з накладенням
кваліфікованої електронної позначки часу (в
розумінні Постанови НБУ від 13 грудня 2019 року
№151 «Про затвердження Положення про
застосування цифрового власноручного підпису в
банківській системі України».)

Голова Правління

Л.М. Ликова
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