ЗАЯВА від ___________ р.
на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб
Я, (П.І.Б) __________________, (надалі за текстом – Клієнт), підписанням цієї Заяви беззастережно підтверджую, що приймаю Публічну пропозицію АТ «ПУМБ» на укладення Договору
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі за текстом – ДКБО), яка розміщена на сайті АТ «ПУМБ» (надалі за текстом – Банк): pumb.ua, в повному обсязі, з урахуванням умов
надання всіх послуг, як обраних безпосередньо при акцептуванні ДКБО, так і послуг, що можуть бути надані мені в процесі обслуговування (з урахуванням всіх змін) і погоджуюся з тим, що можу
обирати будь-які передбачені ДКБО послуги, в тому числі через Дистанційні канали обслуговування (за наявності технічної можливості у Банку).

Документ, що посвідчує особу: ______________, виданий ____________ р.
РНОКПП (реєстраційний номер картки платника податків): _____________
Ким видано документ: ____________________________
Пароль для автентифікації (верифікації): _________________
Адреса проживання (реєстрації): ________________________
Адреса фактичного проживання: ________________________
Додаткова інформація
Чи є самозайнятою особою? ___
Номер мобільного телефону: _____________ (для здійснення обслуговування в рамках ДКБО, в тому числі для відправлення повідомлень (паролів, кодів тощо) та/ або
послуги по користуванню Системою «Інтернет-банкінг», за виключенням послуги «SMS-банкінг» у випадку зазначення Клієнтом іншого номеру мобільного телефону).
РОЗДІЛ 1. ПРОШУ НАДАТИ МЕНІ ДОСТУП ДО СИСТЕМИ «Інтернет-банкінг» (ПУМБ
online). Логін: _________
РОЗДІЛ __. ПРОШУ ВІДКРИТИ МЕНІ ПАКЕТ ПОСЛУГ _____назва продукту______ №_________ з сервісами/ послугами (наповненням) та вартістю відповідно до
Тарифів Банку з урахуванням наступного:
Поточний рахунок №______________ у валюті ________ з наступним:
Картка _________________ на ім’я ____________________
«SMS-банкінг» (SMS Banking). Номер телефону, на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійснені операції: _____________
Овердрафт з кредитним лімітом у розмірі та на умовах згідно ДКБО та/або Тарифів Банку.
Поточний рахунок №______________ у валюті ________ з наступним:
Картка _________________ на ім’я ____________________
«SMS-банкінг» (SMS Banking). Номер телефону, на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійснені операції: _____________
Поточний рахунок для безготівкових переказів №______________ у валюті ________
РОЗДІЛ __. ПРОШУ ВІДКРИТИ МЕНІ ПАКЕТ ПОСЛУГ _____назва продукту______ (КРЕДИТНА КАРТКА) №_________ з сервісами/ послугами (наповненням) та
вартістю відповідно до Тарифів Банку з урахуванням наступного:
Поточний рахунок** № ____________________ у валюті UAH з наступним:
Кредитна картка миттєвого випуску (не персоніфікована) №____________________
«SMS-банкінг» (SMS Banking). Номер телефону, на який будуть надходити повідомлення про стан рахунку та здійснені операції: _____________
Прошу Банк встановити на мій поточний рахунок №______________ у гривнях, відкритий за цією Заявою, Кредитний ліміт у сумі ___________ грн. (____________________).
Розрахунковий день 30 число місяця. Строк дії Кредитного ліміту 12 (дванадцять) місяців з дня надання Кредитного ліміту. Зі спливом вказаного строку, дія Кредитного ліміту
продовжується кожного разу на такий самий строк у разі відсутності заперечень будь-якої із Сторін або підстав для його скорочення у порядку, визначеному ДКБО. Розмір
Мінімального платежу та інші умови надання та обслуговування Кредитної картки встановлюються відповідно до умов ДКБО в залежності від типу Кредитної картки.
Стандартна процентна ставка складає 47,88%.
Реальна річна процентна ставка складає 47,88 %.*
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі) 1257,86 грн.
*розрахунок здійснено за умови виникнення заборгованості у розмірі 1000,00 гривень та наступним її погашенням у строк 12 місяців рівними платежами.
** поточний рахунок з можливістю випуску Кредитної карти відкривається з сервісами та послугами (наповненням) та вартістю відповідно до ДКБО.
РОЗДІЛ __. ПОСЛУГА ПО РОЗМІЩЕННЮ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) _____назва продукту_______ №___ від ___ р. надається з урахуванням наступного:
1. Сума Вкладу: зазначається в п.13.1, з урахуванням п.8, 9 цієї Заяви
1. Сума Вкладу: _________ (_____________) на Депозитному рахунку №_____________
2. Розміщення Вкладу здійснюється шляхом безготівкового перерахування з поточного рахунку №______________ у валюті _________, відкритого в Банку
3. Процентна ставка за Вкладом ___ (________________) процентів річних
3. Процентна ставка визначається наступним графіком:
Початок періоду
Кінець періоду
Процентів, річних
_______________ _________________
______________
_______________ _________________
_________________
3. Процентна ставка за Вкладом визначається сумою Вкладу станом на кінець дня:
Сума вкладу з … Сума вкладу по …
Процентів, річних
_______________ _________________
_________________
_______________ _________________
_________________
4. Строк розміщення Вкладу ___ (______________) календарних днів, з дня оформлення цієї Заяви по _____________ р. (включно)
5. Автоматичне продовження строку Вкладу: ____________. Опція автоматичного продовження строку розміщення Вкладу (якщо це передбачено Умовами (параметрами)
Вкладів) може бути увімкнена або вимкнена Клієнтом до останнього дня строку розміщення Вкладу (не включаючи цей день).
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок №______________ __________
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом щомісячного зарахування на поточний рахунок №_______________ (крім останнього місяця строку дії
Вкладу) та на Депозитний рахунок № ____________ для приєднання до суми Вкладу (капіталізація)) (за останній місяць строку дії Вкладу)
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування на Депозитний рахунок №___________ для приєднання до суми Вкладу (капіталізація) в кінці
строку дії Вкладу
6. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування на Депозитний рахунок №___________ для приєднання до суми Вкладу (капіталізація)
щомісячно та в день закінчення строку Вкладу
7. Рахунок клієнта в Банку для повернення суми Вкладу: №___________ у валюті _________
8. Поповнення Вкладу: _________. Поповнення здійснюється шляхом безготівкового перерахування з поточного рахунку №___________ у валюті ______,
відкритого в Банку
9. Максимальна сума поповнення Вкладу – не встановлюється.
10. Часткове зняття Вкладу на вимогу Вкладника: __________________________________________________________________________
11. Дострокове повернення Вкладу на вимогу Вкладника: ______________
12. Процентна ставка за Вкладом у випадку дострокового повернення Вкладу: ____ (____________) процентів річних
12. У випадку дострокового повернення (частини) Вкладу перерахунок процентів не здійснюється
12. Процентна ставка, відповідно до якої здійснюється перерахунок процентів, залежить від фактичного строку розміщення Вкладу, що розраховується з дати розміщення
Вкладу до дати повернення Вкладу, та визначається згідно наступного графіку:
Дата дострокового повернення Вкладу за
Ставка для перерахування
вимогою Вкладника припадає на період (з …
процентів
по …)
(процентів, річних)
_________________
_________________
_________________
________________
_________________
_________________

13. Послуга регулярного переказу коштів на Депозитний рахунок:
13.1. Сума щомісячного перерахування коштів на Депозитний рахунок _______ (______________________)
13.2. Дата перерахування коштів __ числа
1__. Розрахунок доходів та витрат, пов’язаних із розміщенням Вкладу:
№
% ставка за
Період нарахування процентів/
Кількість днів
Сума процентів
Сума податків
Сума процентів
Вкладом
утримання податків
періоду
для
та зборів для
для сплати
нарахування
утримання
Вкладнику
З
По
1
n
ЗАГАЛОМ
______%
________
________
____
____
____
____
РОЗДІЛ __. ЗМІНА НОМЕРУ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ
У зв’язку зі зміною мого Номеру мобільного телефону, з дати прийняття Банком даної Заяви, прошу здійснювати обслуговування в рамках ДКБО за Номером
мобільного телефону: ___________________, в тому числі, але не виключно: відправляти повідомлення (паролі, коди тощо) та/ або надавати послуги «SMSбанкінг» (крім випадків, якщо цією Заявою визначено інший номер мобільного телефону для послуги «SMS-банкінг»), послугу по користуванню Системою «Інтернетбанкінг» та інше, за всіма відкритими в Банку рахунками, якщо інше не буде зазначено в заявах або інших зверненнях після дати прийняття Банком даної Заяви.
Ідентифікаційні дані фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім’я Клієнта/ ідентифікаційні дані представника(ів) Клієнта
ПІБ: ___________________, РНОКПП (реєстраційний номер картки платника податків): ____________
Документ, що посвідчує особу: _назва документу, серія/номер__, виданий ____________ р. __орган що видав___
Чи є публічною особою або пов’язаною з нею особою? ____ (Якщо так – додайте до цієї Заяви-Анкети заповнений додаток для публічних осіб)
Адреса проживання (реєстрації): ____________
Адреса фактичного проживання/перебування: ____________
Телефон: ____________
Діє на підставі довіреності від ____________ р., посвідченої приватним нотаріусом ____________ та зареєстрованої в реєстрі за номером ____________ .
Заключні положення
Права та обов'язки Клієнта і Банку, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, а також порядок зміни і припинення дії договору визначаються умовами ДКБО, які
погоджуються Клієнтом при підписанні цієї Заяви. Клієнт, підписанням Заяви підтверджує, що йому зрозумілий порядок внесення змін до ДКБО (в тому числі умови пункту 2.3. розділу І ДКБО та інші),
він погоджується із ним. Зміни вносяться у встановлені ДКБО строки шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення на Сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата
розміщення на Сайті Банку, а Клієнт погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті Банку, в тому числі й щодо змін до ДКБО. Розірвання Договору за ініціативою Клієнта можливе при
відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою Клієнта не звільняє Клієнта від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності.
При застосуванні положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та положень нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під вкладом
необхідно розуміти – 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.
Клієнт має право у будь-який час достроково повністю повернути кредит. Клієнт має право відмовитися від надання/ одержання кредиту в порядку та на умовах, визначених
законодавством.
Наслідки невиконання (несвоєчасного) виконання зобов’язань: Банк має право застосувати штраф, а Клієнт на вимогу Банку зобов’язаний сплатити Банку штраф, відповідно до умов ДКБО, і це
положення має поновлювальний характер (може застосовуватися протягом всього строку користування кредитом). Банк, за умови що сума заборгованості Клієнта дорівнює або перевищує суму 100
(сто) гривень, має право застосувати наступні штрафи:
- за період з 3 (третього) по 4 (четвертий) календарний день (включно) від дати прострочення, передбаченої Графіком платежів, у розмірі 100 (сто) гривень;
- за період з 5 (п’ятого) календарного дня від дати прострочення платежів і до кінця місяця, в якому виникла прострочена заборгованість, а також за кожен наступний місяць прострочення
встановленого терміну, у розмірі 10 (десяти) відсотків від простроченої суми.
Також, у випадку виникнення простроченої заборгованості за кредитом, застосовується процентна ставка на суму Основного боргу у розмірі 62 (шістдесят два) проценти річних.
Підписанням цієї Заяви Клієнт, крім викладених в ДКБО, надає наступні підтвердження та запевнення, що:
1.
Ця Заява має новаційний характер і в результаті приєднання до ДКБО, дія Договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, Договорів карткового рахунку, які раніше були укладені
між мною та Банком, припиняються на підставі ст. 604 Цивільного кодексу України;
2.
Ознайомлений з ДКБО, Тарифами Банку та цілком згодний/згодна; всі умови ДКБО мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
3.
Отримав від Банку повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта персональних даних, про включення інформації про мене до
бази персональних даних Банку та іншу інформацію згідно Закону України «Про захист персональних даних»;
4.
До моменту відкриття рахунку(ів) ознайомлений зі змістом ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо випадків на які не поширюються гарантії по
відшкодуванню коштів за вкладами Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, зміст вказаної статті та умови на яких здійснюється розміщення вкладу відповідно до ДКБО Клієнту зрозумілі.
5.
Проінформований:
- що Банк є податковим агентом по сплаті податків та зборів з доходів у вигляді процентів за вкладами згідно законодавства України. Зазначені податки утримуються при нарахуванні процентів
за Вкладом (щоденно) та сплачуються у строки, визначені законодавством України. У випадку розміщення Вкладу у іноземній валюті – зазначена сума податків утримується Банком у
гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату такого утримання;
- що кожен з наведених вище Розрахунків доходів та витрат за Вкладом надано станом на дату оформлення цієї Заяви та може відріз нятися від фактично сплачених сум доходів та витрат у
випадку зміни ставки податків та зборів на доходи у вигляді процентів за вкладами та/ або методики утримання податків та зборів відповідно до законодавства України; або внаслідок (та не
обмежуючись) зміни наступних чинників Вкладу: сума, процентна ставка, строк Вкладу тощо, якщо такі зміни передбачені умовами Вкладу. Зазначені можливі зміни за Вкладом не відображені
в цьому розрахунку доходів та витрат за вкладом. Комісійні винагороди Вкладника, пов’язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу, відсутні;
- що повернення Вкладу, а також суми нарахованих на Вклад процентів здійснюється у валюті Вкладу.
6.
Зразок підпису Клієнта/ представника або довіреної особи Клієнта (відповідно), наведений у розділі «Підпис Клієнта».
7.
Підписом на цій Заяві підтверджую, що в повному обсязі, доступно та своєчасно ознайомлений з інформацією про умови кредитування (в тому числі із загальною вартістю та реальною річною
процентною ставкою за користування лімітом Овердрафту, що вказані в Додатку №2 до ДКБО); з особливостями, перевагами та недоліками.
8.
Ініціюванням Картки на ім’я зазначеної в цій Заяві особи (третьої/ довіреної особи), наділяю її повноваженням (я надаю право такій особі) здійснювати операції за Картковим рахунком
(розпоряджатися коштами) із використанням випущеної на її ім’я Картки.
9.
Отримав(ла) платіжну картку: № ______________________ та ПІН до неї, № ______________________ та ПІН до неї, ознайомлений з правилами користування платіжною карткою, які Клієнту
надано в дату підписання цієї Заяви шляхом розміщення на Сайті Банку, як складову частину ДКБО (Частина 2 Правила користування, умови випуску та обслуговування Карток Розділу ІІ),
зокрема у розділі «Звернення та безпека» за закладкою «Звернення та підтримка» за посиланням «Завантажте документи».
10.
До підписання Заяви отримав в письмовій формі інформацію згідно до частини 2 статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у тому числі
шляхом надання доступу до такої інформації на Сайті Банку». В дату підписання цієї Заяви, Клієнту надано ДКБО (як публічну частину договору) шляхом розміщення на Сайті Банку, зокрема у
розділі «Звернення та безпека» за закладкою «Звернення та підтримка» за посиланням «Завантажте документи».
11.
Вся інформація, надана мною Банку в цій Заяві є повною, достовірною і я зобов’язуюся повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації в установленому ДКБО порядку.
Підтверджую, що отримав в письмовій формі (паперовій або електронній) довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб та ознайомився з її змістом. Дата отримання/ ознайомлення:
___________ р.

ПІДПИС КЛІЄНТА (підпис представника/ довіреної особи Клієнта, якщо від імені Клієнта діє представник/ довірена особа)
____________ПІБ_________________
НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська 4, тел. (+38044)2907290.
_____________________________________________________________________________________
Заяву прийнято ___________ р. __________ _____ПІБ операціоніста______ _____Посада______

ПРИМІРНИК КЛІЄНТА

