Примірник Банку
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ, ВИДАЧУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ (КОРПОРАТИВНИХ) ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
№ ________________ ВІД «___» __________ 20__ РОКУ
(надалі – «Заява»)
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «OTП БАНК»
(найменування банку):
Ідентифікаційний код:
21685166
Місцезнаходження:
01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
(надалі– «Банк»)
та
КЛІЄНТ:
___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові
клієнта)
Код за ЄДРПОУ або
[____________]
реєстраційний (обліковий)
номер платника податків або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків:
Місцезнаходження:
Код економічної діяльності:
Назва виду економічної
діяльності:
(надалі– «Клієнт»)
(надалі разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»)
Клієнт та Банк уклали цю Заяву про наступне:
1.1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Заяви Клієнт приєднується до
Договору про відкриття рахунку, видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних карток (надалі –
«Договір»), публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку за адресою: www.otpbank.com.ua (надалі
– «Офіційний сайт Банку»).
1.2. Датою приєднання Клієнта до умов Договору є дата укладення Сторонами цієї Заяви.
1.3. Ця Заява є невід'ємною частиною Договору.
1.4. Терміни, що використовуються у цій Заяві, мають значення визначені Договором.
1.5. Сторони погодилися, що на підставі цієї Заяви згідно з умовами та в порядку, передбаченому Договором, Банк
відкриває Клієнту поточний рахунок № __________________ в [_______] (надалі - «Картковий Рахунок») для
здійснення підприємницької діяльності, видає Держателям, визначеним Клієнтом, Платіжні Картки для здійснення
операцій за Картковим Рахунком, здійснює розрахункове обслуговування операцій Клієнта за Картковим Рахунком
та надає інші послуги, передбачені Договором.
Додаткова інформація: [____________________________________________________]/[відсутня]
Корпоративний Рахунок відкривається та використовується для здійснення підприємницької діяльності Клієнта як
фізичної особи-підприємця.
1.6. Сторони погодилися, що для видачі Платіжної Картки кожному Держателю Клієнт подає до Банку окрему Заяву
про видачу корпоративної картки.
1.7. Сторони погодилися, що Банк:
- випускає (видає) Держателям Платіжні Картки наступної Платіжної Системи (необхідне позначити ):
Mastercard WorldWide
VISA International
- встановлює для Держателів Платіжних Карток наступний тип доступу до Карткового Рахунку (необхідне позначити
):
Окремий Доступ
Спільний Доступ
1.8. Сторони погодили наступний строк випуску (видачі) Платіжної Картки: [7] Банківських днів з дати виконання
Клієнтом умов, передбачених Договором, щодо кожної Платіжної Картки.
1.9. Сторони погодилися, що за послуги Банку, що надаються Клієнту згідно Договору, Клієнт сплачує Банку
винагороду у розмірах і в порядку, передбачених Тарифами Банку.
1.10. Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що Клієнт ознайомився з повним текстом Договору
(в тому числі з Тарифами Банку), розміщеним на Офіційному сайті Банку, повністю зрозумів його зміст та
погоджується з усіма його умовами та зобов’язується його виконувати, а також безумовно стверджує, що не
позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будьякому сенсі.
1.11. Підписуючи цю Заяву Клієнт погоджується, що Банк має право в будь-який час в односторонньому порядку
вносити зміни та/або доповненням до публічної частини Договору (в тому числі змінювати/доповнювати Тарифи
Банку), повідомляючи про це Клієнта офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи
його відповідної частини) на Офіційному сайті Банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною
частиною Договору та обов’язковими до виконання для Сторонами.

1.12. Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що розміщення змін та/або доповнень до Договору
(в тому числі щодо зміни/доповнення Тарифів Банку) на Офіційному сайті Банку є належним виконанням останнім
обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору (в тому числі Тарифів
Банку). Клієнт безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати на Офіційному сайті Банку
наявність інформації про зміну умов Договору (в тому числі Тарифів Банку).
1.13. Шляхом підписання цієї Заяви Сторони погоджуються, що строк дії Договору, порядок зміни і припинення дії
Договору, права, обов’язки та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору,
визначаються згідно положень Договору, що розміщений на Офіційному сайті Банку.
1.14. Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що:
(і) у дату укладення Сторонами цієї Заяви Клієнт отримав примірник публічної частини Договору (в тому числі
Тарифів Банку) та свій примірник цієї Заяви, та
(ііі) перед укладенням Договору Банк надав Клієнту, а Клієнт отримав, в повному обсязі інформацію, зазначену в ч.
2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі
шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку.
1.15. Я, Власник Персональних Даних*, повідомлений про мету обробки Банком моїх персональних даних (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові,
інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів
контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні Дані»), а саме: здійснення
Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або
третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – «Треті
Особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником Персональних Даних за допомогою засобів
зв’язку, захисту Банком своїх прав та інтересів.
Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних надає Банку свою однозначну згоду на передачу (поширення),
у т.ч. транскордонну, Банком Персональних Даних Третім Особам, зміну, знищення Персональних Даних або
обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»)
та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних підтвердив, що в момент збору Персональних Даних, Банк
повідомив його про володільця Персональних Даних, про склад та зміст зібраних Персональних Даних, про права,
передбачені Законом, про мету збору його Персональних Даних та осіб, яким передаються його Персональні Дані.
Власник Персональних Даних підтверджує (гарантує), що Персональні Дані фізичних осіб, які передаються Банку,
здійснюється за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.
*Власник Персональних Даних – Клієнт / уповноважена особа Клієнта, яка підписує цю Заяву від імені Клієнта.
1.16. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він надає Банку письмовий дозвіл (згоду) на розкриття Банком
конфіденційної інформації про Клієнта (в тому числі, інформації, що містить банківську таємницю) у випадках, в
порядку та особам, зазначеним у Договорі.
1.17. Ця Заява набуває чинності з дати її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі
використання).
1.18. Цю Заяву складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної
Сторони.
1.19. ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Вклади у АТ «ОТП Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)
БАНК»
гарантовано
Обмеження гарантії
Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками)
станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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 (включно з відсотками) 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 ніж 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
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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".
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від
кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб"
Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених
Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких
містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 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 рахунку до отримання в повному обсязі інформації про
операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку
здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції,
здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)
Відшкодування коштів за вкладом 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
04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,
номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108, (044) 333-36-55
http://www.fg.gov.ua
шляхом підписання цієї Заяви
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад
- 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)
Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою
про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – «Довідка»). Сторони домовилися, що підпис Клієнта,
проставлений на цій Заяві є також «окремим підписом» Клієнта, який засвідчує про одержання та ознайомлення
Клієнта з Довідкою. Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк
зобов’язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки, шляхом розміщення Довідки на Офіційному сайті
Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за
допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі. Клієнт зобов’язується, що протягом дії Договору, періодично,
але не рідше ніж один раз на рік, ознайомлюватиметься з актуальною редакцією Довідки, яку Банк розміщуватиме
на Офіційному сайті Банку та/або яку Банк надаватимиме Клієнту за допомогою засобів інформаційних,
інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі.
Шляхом підписання Заяви, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки,
розміщеної на Офіційному сайті Банку, та/або щодо отримання та ознайомлення з Довідкою, яка періодично
отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк протягом дії Договору.
Довіреність Клієнта. Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно та повністю розуміючи
значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до
цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви, зокрема періодично підписувати
документи, які необхідні для виконання зобов’язань, які встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або
вимог Законодавства.
1.20. Відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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.
КЛІЄНТ:
[ПІБ КЛІЄНТА фізичної особи-підприємця]
[код ЄДРПОУ КЛІЄНТА]
[Місце проживання КЛІЄНТА]
[Клієнт є резидентом та сплачує ___________ (податок
на прибуток/єдиний податок тощо) за ставкою ______
(у відсотках)]
[ПІБ Клієнта/представника Клієнта]:
/________________________/
(підпис)
М.П. (у разі використання)

БАНК:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «OTП БАНК»
01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
Ідентифікаційний код 21685166
Код Банку 300528
Банк є резидентом України та на момент укладання цієї
Заяви сплачує податок на прибуток на загальних підставах

ПІБ, підпис:
_________________________/_____________________/
Довіреність від « __» ___________ 20 __ р.за
реєстраційним № __
М.П.
Відмітки Банку:

1. Відкрити поточний
(вид поточного рахунку)
рахунок дозволяю.
2. Керівник _________________ (підпис)
(уповноважена керівником особа)

4. 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)

3. Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

5. Головний бухгалтер
_______________________________
(інша відповідальна особа, яка контролює
правильність присвоєння номера рахунку)
(підпис)

Примірник Клієнта
ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ, ВИДАЧУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ (КОРПОРАТИВНИХ) ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
№ ________________ ВІД «___» __________ 20__ РОКУ
(надалі – «Заява»)
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «OTП БАНК»
(найменування банку):
Ідентифікаційний код:
21685166
Місцезнаходження:
01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
(надалі– «Банк»)
та
КЛІЄНТ:
___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові
клієнта)
Код за ЄДРПОУ або
[____________]
реєстраційний (обліковий)
номер платника податків або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків:
Місцезнаходження:
Код економічної діяльності:
Назва виду економічної
діяльності:
(надалі– «Клієнт»)
(надалі разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»)
Клієнт та Банк уклали цю Заяву про наступне:
1.1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Заяви Клієнт приєднується до
Договору про відкриття рахунку, видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних карток (надалі –
«Договір»), публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку за адресою: www.otpbank.com.ua (надалі
– «Офіційний сайт Банку»).
1.2. Датою приєднання Клієнта до умов Договору є дата укладення Сторонами цієї Заяви.
1.3. Ця Заява є невід'ємною частиною Договору.
1.4. Терміни, що використовуються у цій Заяві, мають значення визначені Договором.
1.5. Сторони погодилися, що на підставі цієї Заяви згідно з умовами та в порядку, передбаченому Договором, Банк
відкриває Клієнту поточний рахунок № __________________ в [_______] (надалі - «Картковий Рахунок») для
здійснення підприємницької діяльності, видає Держателям, визначеним Клієнтом, Платіжні Картки для здійснення
операцій за Картковим Рахунком, здійснює розрахункове обслуговування операцій Клієнта за Картковим Рахунком
та надає інші послуги, передбачені Договором.
Додаткова інформація: [____________________________________________________]/[відсутня]
Корпоративний Рахунок відкривається та використовується для здійснення підприємницької діяльності Клієнта як
фізичної особи-підприємця.
1.6. Сторони погодилися, що для видачі Платіжної Картки кожному Держателю Клієнт подає до Банку окрему Заяву
про видачу корпоративної картки.
1.7. Сторони погодилися, що Банк:
- випускає (видає) Держателям Платіжні Картки наступної Платіжної Системи (необхідне позначити ):
Mastercard WorldWide
VISA International
- встановлює для Держателів Платіжних Карток наступний тип доступу до Карткового Рахунку (необхідне позначити
):
Окремий Доступ
Спільний Доступ
1.8. Сторони погодили наступний строк випуску (видачі) Платіжної Картки: [7] Банківських днів з дати виконання
Клієнтом умов, передбачених Договором, щодо кожної Платіжної Картки.
1.9. Сторони погодилися, що за послуги Банку, що надаються Клієнту згідно Договору, Клієнт сплачує Банку
винагороду у розмірах і в порядку, передбачених Тарифами Банку.
1.10. Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що Клієнт ознайомився з повним текстом Договору
(в тому числі з Тарифами Банку), розміщеним на Офіційному сайті Банку, повністю зрозумів його зміст та
погоджується з усіма його умовами та зобов’язується його виконувати, а також безумовно стверджує, що не
позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будьякому сенсі.
1.11. Підписуючи цю Заяву Клієнт погоджується, що Банк має право в будь-який час в односторонньому порядку
вносити зміни та/або доповненням до публічної частини Договору (в тому числі змінювати/доповнювати Тарифи
Банку), повідомляючи про це Клієнта офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи
його відповідної частини) на Офіційному сайті Банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною
частиною Договору та обов’язковими до виконання для Сторонами.

1.12. Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що розміщення змін та/або доповнень до Договору
(в тому числі щодо зміни/доповнення Тарифів Банку) на Офіційному сайті Банку є належним виконанням останнім
обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору (в тому числі Тарифів
Банку). Клієнт безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати на Офіційному сайті Банку
наявність інформації про зміну умов Договору (в тому числі Тарифів Банку).
1.13. Шляхом підписання цієї Заяви Сторони погоджуються, що строк дії Договору, порядок зміни і припинення дії
Договору, права, обов’язки та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору,
визначаються згідно положень Договору, що розміщений на Офіційному сайті Банку.
1.14. Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що:
(і) у дату укладення Сторонами цієї Заяви Клієнт отримав примірник публічної частини Договору (в тому числі
Тарифів Банку) та свій примірник цієї Заяви, та
(ііі) перед укладенням Договору Банк надав Клієнту, а Клієнт отримав, в повному обсязі інформацію, зазначену в ч.
2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі
шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку.
1.15. Я, Власник Персональних Даних*, повідомлений про мету обробки Банком моїх персональних даних (будь-яка
інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові,
інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів
контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні Дані»), а саме: здійснення
Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або
третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – «Треті
Особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником Персональних Даних за допомогою засобів
зв’язку, захисту Банком своїх прав та інтересів.
Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних надає Банку свою однозначну згоду на передачу (поширення),
у т.ч. транскордонну, Банком Персональних Даних Третім Особам, зміну, знищення Персональних Даних або
обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон»)
та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.
Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних підтвердив, що в момент збору Персональних Даних, Банк
повідомив його про володільця Персональних Даних, про склад та зміст зібраних Персональних Даних, про права,
передбачені Законом, про мету збору його Персональних Даних та осіб, яким передаються його Персональні Дані.
Власник Персональних Даних підтверджує (гарантує), що Персональні Дані фізичних осіб, які передаються Банку,
здійснюється за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.
*Власник Персональних Даних – Клієнт / уповноважена особа Клієнта, яка підписує цю Заяву від імені Клієнта.
1.16. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він надає Банку письмовий дозвіл (згоду) на розкриття Банком
конфіденційної інформації про Клієнта (в тому числі, інформації, що містить банківську таємницю) у випадках, в
порядку та особам, зазначеним у Договорі.
1.17. Ця Заява набуває чинності з дати її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі
використання).
1.18. Цю Заяву складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної
Сторони.
1.19. ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
Вклади у АТ «ОТП Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)
БАНК»
гарантовано
Обмеження гарантії
Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками)
станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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 (включно з відсотками) 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 ніж 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

Якщо
у
вкладника
більше одного вкладу в
банку
Період відшкодування у
разі віднесення банку
до
категорії
неплатоспроможних

Валюта відшкодування

Контактна інформація
Фонду
гарантування
вкладів фізичних осіб
Докладніша інформація
Підтвердження
одержання вкладником
Додаткова інформація

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".
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від
кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб"
Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених
Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких
містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 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 рахунку до отримання в повному обсязі інформації про
операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку
здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції,
здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)
Відшкодування коштів за вкладом 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
04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,
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шляхом підписання цієї Заяви
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад
- 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)
Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою
про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – «Довідка»). Сторони домовилися, що підпис Клієнта,
проставлений на цій Заяві є також «окремим підписом» Клієнта, який засвідчує про одержання та ознайомлення
Клієнта з Довідкою. Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк
зобов’язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки, шляхом розміщення Довідки на Офіційному сайті
Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за
допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі. Клієнт зобов’язується, що протягом дії Договору, періодично,
але не рідше ніж один раз на рік, ознайомлюватиметься з актуальною редакцією Довідки, яку Банк розміщуватиме
на Офіційному сайті Банку та/або яку Банк надаватиме Клієнту за допомогою засобів інформаційних, інформаційнотелекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі. Шляхом
підписання Заяви, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки, розміщеної
на Офіційному сайті Банку, та/або щодо отримання та ознайомлення з Довідкою, яка періодично отримуватиметься
Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за
допомогою Системи Клієнт-Банк протягом дії Договору.
Довіреність Клієнта. Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам’яті, діючи добровільно та повністю розуміючи
значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до
цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви, зокрема періодично підписувати
документи, які необхідні для виконання зобов’язань, які встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або
вимог Законодавства.
1.20. Відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 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.
КЛІЄНТ:
[ПІБ КЛІЄНТА фізичної особи-підприємця]
[код ЄДРПОУ КЛІЄНТА]
[Місце проживання КЛІЄНТА]
[Клієнт є резидентом та сплачує ___________ (податок
на прибуток/єдиний податок тощо) за ставкою ______
(у відсотках)]

БАНК:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «OTП БАНК»
01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43
Ідентифікаційний код 21685166
Код Банку 300528
Банк є резидентом України та на момент укладання цієї
Заяви сплачує податок на прибуток на загальних підставах

[ПІБ Клієнта/представника Клієнта]:
/________________________/
(підпис)
М.П. (у разі використання)

ПІБ, підпис:
_________________________/_____________________/
Довіреність від « __» ___________ 20 __ р.за
реєстраційним № __
М.П.

Шановні панове,
З метою безпомилкового та максимально оперативного зарахування коштів, що надходять на
Ваш Картковий Рахунок, просимо Вас перераховувати кошти згідно нижче наведених реквізитів.
Реквізити поповнення корпоративних карткових рахунків:
Одержувач: Організації
Код: ЄДРПОУ Організації
КРЕДИТ рах. №: UA .. 300528 …….. 2600……..
У реквізиті «призначення платежу» обов`язково вказувати наступну інформацію – в залежності від виду
доступу Держателів Платіжних Карток до коштів на цьому рахунку:
Тип доступу до
коштів на рахунку
1. Спільний Доступ

Обов`язкова інформація в призначенні платежу (приклад заповнення)

1. Зміст операції;
2. Номер Карткового Рахунку Вашої компанії;
3. Номер та дату заяви про відкриття рахунку, видачу та обслуговування
міжнародних (корпоративних) платіжних карток
Приклад: «Поповнення корпоративного карткового рахунку № UA .. 300528
…….. 2600…….. згідно заяви №… від …»
2. Окремий Доступ 1. Зміст операції;
2. № Платіжної Картки Держателя;
3. Прізвище та ініціали Держателя Платіжної Картки;
4. Номер та дату заяви про відкриття рахунку, видачу та обслуговування
міжнародних (корпоративних) платіжних карток
Приклад: «Поповнення корпоративного карткового рахунку згідно заяви
№… від … на картку № XXXXXX******XXXX Іванова І.І.»
Увага! В разі необхідності в призначення платежу можна додавати іншу інформацію.
Реквізити для перерахування комісій за обслуговування платіжних карток:
Одержувач: АТ «ОТП БАНК»
Код: 21685166
КРЕДИТ рах.№: UA333005280000065108444000833
Призначення платежу: комісія за обслуговування (переоформлення) корпоративної картки Business
(Gold) згідно заяви № ___ від __ р.

З повагою,
АТ «ОТП БАНК»

