Заява до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк»
(Форма для СГД)

Заява №___
на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк»
Найменування банку: «повне найменування Банку» (надалі - Банк),
Код за ЄДРПОУ банку: «код за ЄДРПОУ банку»,
Особа яка приєднується до договору: «повне найменування Клієнта» (надалі - Клієнт),
код за ЄДРПОУ/РНОКПП: «номер»,
Підписанням цієї Заяви я як Клієнт акцептую Публічну пропозицію Банку і приєднуюсь до Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк» (надалі - Договір), розміщеного на
Сайті Банку за електронною адресою: www.vsbank.ua на умовах, запропонованих Банком та підтверджую свою згоду з
Публічною пропозицією, умовами Договору, Правилами, Тарифами і Авторизаційними лімітами Банку. Підтверджую також,
що подані до Банку документи і відомості, необхідні для з’ясування моєї особи, суті діяльності, фінансового стану є
достовірними та відповідають вимогам законодавства. Зобов’язуюсь своєчасно повідомляти Банк про всі зміни стосовно
інформації, вказаної в Заяві, а також про всі зміни у відомостях, необхідних для з’ясування моєї особи, суті діяльності,
фінансового стану.
Підписанням цієї Заяви, Я, _________ (ПІБ особи, яка підписує заяву), також надаю Банку згоду на обробку моїх
персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» без обмеження строку відповідно до мети –
здійснення діяльності Банку, надання банківських, фінансових та інших послуг клієнтам. Дана згода включає наступне: обсяг
персональних даних - будь-які відомості чи сукупність відомостей про мене, які передані/будуть передані Банку для
досягнення вищевказаної мети; надання повного права доступу та обробки персональних даних іншим особам, у випадках та в
порядку, визначених Договором; внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із
персональними даними. Я підтверджую, що у зв’язку з включенням моїх персональних даних до бази персональних даних Банк
мені повідомив в письмовій формі про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору
даних, яка вказана вище, та осіб, яким передаються мої персональні дані, якими є Банк та інші особи, що визначені Договором.
Незалежно від викладеного вище, підставою для обробки Банком вищевказаних персональних даних є укладення та виконання
Договору.
Клієнт надає Банку право на обробку персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних
даних» без обмеження строку відповідно до мети – здійснення діяльності Банку, надання банківських, фінансових та інших
послуг клієнтам. Дане право Банку включає наступне: обсяг персональних даних - будь-які відомості чи сукупність відомостей
про фізичних осіб, які передані/будуть передані Банку для досягнення вищевказаної мети; надання повного права доступу та
обробки персональних даних іншим особам, у випадках та в порядку, визначених Договором; внесення змін до персональних
даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними. Клієнт підтверджує, що він на законних
підставах та відповідно до вимог вищевказаного Закону володіє та передає персональні дані та повідомив фізичних осіб, яких
це стосується, у письмовій формі про їхні права, визначені Законом, вищевказану мету обробки даних та осіб, яким
передаються їхні персональні дані. Незалежно від викладеного вище, підставою для обробки Банком вищевказаних
персональних даних є укладення та виконання Договору.
Інформація про Клієнта:
Повне найменування Клієнта: «___________»;
Скорочене_найменування_Клієнта (за наявності): «___________»;
Місцезнаходження_Клієнта: «___________»;
код ЄДРПОУ: «Код_ЄДРПОУ_Клієнта»;
Посада уповноваженої особи_Клієнта: «___________»
ПІБ уповноваженої особи_Клієнта: «___________»
Тел. «Номер_тел_Клієнта»;
Повне найменування Клієнта: Фізична особа-підприємець «Прізвище, ім`я, по-батькові Клієнта»,
Місцезнаходження Клієнта (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з ФОП):
«Реєстрація_місцезнаходження_Клієнта»,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Клієнта: «Ідентифікційний_номер_Клієнта_у _ДРФО»
Паспорт Клієнта: «Серія_паспорту_Клієнта», «Номер_паспорту_Клієнта»,
«Дата_видачі_паспорту_Клієнта» року
Тел. «Номер_телефону_Клієнта»;
Повне найменування Клієнта: Фізична особа-підприємець «Прізвище, ім`я, по-батькові Клієнта»,
від імені якого на підставі Довіреності «Реквізити довіреності», діє «Прізвище, ім`я, по-батькові уповноваж. особи»,
Реєстрація місця проживання уповноваженої особи: «Реєстрація_місця_проживання_ уповноваж. особи »,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
уповноваженої особи: «Ідентифікційний_номер_ уповноваж. особи у ДРФО»
Паспорт уповноваженої особи «Серія_паспорту_ уповноваж. особи », «Номер_паспорту_ уповноваж. особи »,
«Дата_видачі_паспорту_ уповноваж. особи » року
Тел. «Номер_телефону_ уповноваж. особи»;

Додаткова інформація:
1. Ця Заява оформлена в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Банку і Клієнта
та є невід’ємною частиною Договору.
2. Підпис Клієнта на даній Заяві є письмовим підтвердженням ознайомлення з умовами Договору, Правилами, Тарифами,
Авторизаційними лімітами Банку та отримання ним свого примірника цієї Заяви в день її прийняття Банком.
Підпис Клієнта (уповноваженої особи Клієнта) ________________
м.п.
Дата ________________

________________________________________________________________________________
Відмітки Банку
Заява № _____ від ________на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів
господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк» прийнята Банком «дата отримання».
Документи і відомості, необхідні для з’ясування особи Клієнта, суті його діяльності, фінансового стану отримані й перевірені.
«Місце прийняття Заяви»

«Відділення_у_якому_прийнята_Заява»

______________________________________________________________________________________
м. п. (підпис, посада і ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок прийняття заяви)

