Правила надання банківських послуг на умовах комплексного
банківського обслуговування для клієнтів – фізичних осіб у АТ
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Додаток 1
до Правил надання банківських послуг на умовах
комплексного банківського обслуговування для
клієнтів – фізичних осіб у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ЗАЯВА ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ
м.______________

«____» ______________ 20__ р.

_________________________________________________________________________________,
прізвище, ім’я, по батькові
реєстраційний
номер
облікової
картки
платника
податків
_____________________________________________,
паспорт
серії
_____
№
__________
,
виданий
_______________________________
«__»____________20___
р.,
адреса
реєстрації:
___________________________________________________________,
адреса для листування: __________________________________________________________,
Фінансовий номер: __________________________,
електронна адреса: ___________________________, (надалі – «Клієнт»),
розуміючи значення своїх дій, діючи добровільно, підписанням цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку
від «__» ________ 20__ р. повністю та безумовно приймає публічну пропозицію АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – «Банк») укласти з Банком Договір
комплексного банківського обслуговування (надалі – «Договір комплексного обслуговування», «ДКО») на
умовах Правил надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів
– фізичних осіб у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – «Правила»), що розміщені на
Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua, а також висловлює свою повну й безумовну згоду з публічною
пропозицією Банку у вигляді Правил.
1.1. Підписанням цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку Клієнт безумовно визнає, що ця Заява про
прийняття пропозиції Банку, Правила (з усіма додатками до них), Договір(и) про надання банківського
продукту з усіма змінами, додатками та додатковими договорами до них у сукупності є Договором
комплексного обслуговування, складають його зміст, мають обов’язкову силу та застосовуються до
відносин Сторін (Банку та Клієнта) так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного
документа.
1.2. Договір комплексного обслуговування є укладеним і набуває чинності з моменту вчинення Банком
(уповноваженою особою Банку) на цій Заяві про прийняття пропозиції Банку у відповідно мій графі
відмітки про її прийняття.
1.3. Зобов’язання Банку щодо надання окремих послуг (Банківського продукту), зобов’язання Клієнта щодо
їх оплати, інші зобов’язання Сторін виникають з моменту набуття чинності Договором банківського
обслуговування між Сторонами та після виконання Клієнтом інших умов, визначених ДКО, зокрема, після
надання Клієнтом необхідних документів та інформації.
1.4. Підписанням цієї Заяви на прийняття пропозиції Банку Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та
згоден з Правилами (включаючи усі додатки, у т.ч. Тарифи та Умови банківських продуктів), що є чинними
на дату підписання цієї Заяви на прийняття пропозиції Банку, а також з тим, що Правила не потребують
додаткового підписання Сторонами, оскільки текст Правил (з усіма додатками до них) є невід’ємною
складовою частиною тексту Договору комплексного обслуговування, укладення якого здійснюється шляхом
підписання Клієнтом цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку.
1.5. Надалі Клієнт зобов’язується щоразу перед отриманням послуг Банку ознайомитися з чинною
редакцією Правил, а також підтверджує, що йому зрозумілі та він погоджується з чинною редакцією Правил
( з усіма додатками до них, у т.ч. Тарифами). Звернення Клієнта до Банку для отримання послуг або
вчинення Клієнтом інших фактичних дій, спрямованих на отримання послуг Банку, свідчить про згоду
Клієнта з чинною редакцією Правил (з усіма додатками до них, у т.ч. Тарифів).
1.6. Клієнт самостійно обирає перелік послуг (Банківських продуктів), які він бажає отримати, та визначає
їх у відповідній Заяві про надання банківського продукту чи про підключення до певної послуги.
1.7. Підписанням цієї Заяви на прийняття пропозиції Банку Клієнт гарантує/підтверджує, що:
- він письмово повідомлений Банком про назву та адресу (місцезнаходження) бюро кредитних історій, до
якого (яких) Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії Клієнта;
- висловлює свою цілковиту згоду щодо зафіксованого в Правилах порядку зміни Договору комплексного
обслуговування, у т.ч. порядку зміни Правил (включаючи усі додатки, у т.ч. Тарифи та Умови банківських
продуктів); він розуміє і зобов’язується нести відповідальність за порушення ним та/або будь-якою з
Уповноважених осіб Клієнта вимог ДКО в устновленому в ньому порядку;
- Клієнт надає всі права, дозволи, згоди та доручення Банку як це передбачено в Правилах (з усіма
додатками до них), а також бере на себе всі зобов’язання Клієнта та підтверджує всі засвідчення,
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підтвердження та гарантії зі сторони Клієнта, що містяться в Правилах (з усіма додатками до них). У зв’язку
з тим, що передбачені в Правилах (з усіма додатками до них) права, дозволи, згоди, доручення, засвідчення,
підтвердження та гарантії надаються/підтверджуються шляхом підписання цієї Заяви на прийняття
пропозиції Банку, вважається що вони надані Клієнтом у письмовій формі;
- укладення ДКО та самі положення ДКО відповідають вільному волевиявленню Сторін (Банку та
Клієнта), жодна зі Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, примусу тощо, умови ДКО для
Сторін є взаємовигідними та повністю зрозумілими, Сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов ДКО;
- Клієнт ознайомився із застереженнями про порядок використання аналогів власноручного підпису та про
дієву згоду, викладені в Правилах, вони йому зрозумілі і він погоджуюсь застосовувати умови цих
застережень для укладення, зміни та припинення правочинів з Банком протягом дії ДКО.
1.8. Клієнт погоджується з тим, що здійснення Банком обслуговування за Рахунками Клієнта, які були
відкриті до укладання ДКО, здійснюється з застосуванням умов ДКО. ДКО не поширюється на Рахунки
Клієнта, відкриті на індивідуальній основі, а також на Договори банківського вкладу та Договори про
надання Овердрафту, які укладені до акцептування Банком цієї Заяви. У випадку виникнення розбіжностей
між положеннями договорів, підписаними до укладення ДКО, та положеннями укладеного між Клієнтом і
Банком ДКО, застосуванню підлягають положення ДКО, якщо Сторонами письмово не буде погоджено
інший порядок.
1.9. Терміни, що використовуються в цій Заяві на прийняття пропозиції Банку з великої літери, є
визначеними термінами і мають такі значення, які визначені для них в цій Заяві про прийняття пропозиції
Банку та/або Правилах.
1.10. Підписанням цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку Клієнт підтверджує, що укладає ДКО у тому
числі на підставі принципу «свободи договору», визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України.
Безвідклично підтверджує, що положення Правил йому зрозумілі, є розумними та справедливими. Всі
рахунки, відкриті на підставі та в порядку, передбаченому Правилами та Умовами банківських продуктів,
згоден(на) вважати такими, що відкриті в тому числі на підставі цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку.
1.11. Клієнт підтверджує, що надана ним інформація щодо його особи та його персональних даних є
достовірною і Клієнт не заперечує проти перевірки Банком цієї інформації будь-яким доступним Банку
законним способом.
1.12. Клієнт підтверджує, що ця Заява про прийняття пропозиції Банку, у випадку її прийняття Банком, буде
підтвердженням укладення ДКО в письмовій формі, при чому печатки Банку достатньо буде на примірнику,
належному Банку.
1.13. Цю Заяву про прийняття пропозиції Банку складено українською мовою у двох оригінальних
примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу: один для Клієнта, інший – для Банку.
Підписанням цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку Клієнт підтверджує, що Банк надав йому
підписаний зі сторони Банку оригінальний примірник цієї Заяви про прийняття пропозиції Банку.
Повністю та безумовно приймаю публічну пропозицію Банку укласти Договір комплексного
обслуговування на умовах Правил:
______________
Дата

_____________________ /________________________
підпис
ПІБ Клієнта

Відмітка Банку про прийняття (реєстрацію) Заяви про прийняття пропозиції Банку від
Клієнта:

_____________

_________________________________

Дата

Підпис уповноваженої особи Банку та
печатка Банку

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ПІБ, посада уповноваженої
особи Банку
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д,
Код за ЄДРПОУ 33695095, код банку 380281
Телефон: (044) 207-70-20.
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