(використовується в разі надання
Заяви-Договору через СДО «Alliance-online»)
_________відділенн
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Заява-Договір №______ від «____» __________ 20 ____ року
про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки)
Персональні та контактні дані особи, що відкриває вкладний (депозитний) рахунок
Я, прізвище ім’я по«Клієнт/Вкладник»)
батькові
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорту, у якому проставлено

(надалі –

відмітку органів ДПС про відмову в одержанні Ідентифікаційного (реєстраційного) номеру/наявність права здійснювати будь-які
платежі за серією та номером паспорта - у разі відсутності ідентифікаційного (реєстраційного) номеру у графі робиться напис
“відсутній”

Ім’я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів
обов’язково)
Назва ______________ серія ________ № ____________________, орган що видав
Документ, що
_____________________________________________
_____________________________________ дата видачі «____» ____ ________ р., термін дії «____» ____ ________ р. (у разі
посвідчує особу
наявності)

Резидентність:

резидент України

нерезидент України

Прошу використовувати для направлення мені поштових відправлень адресу:

Номер мобільного
телефону:

+8 (___) ________________________

Громадянство _______________________

місце реєстрації

місце фактичного проживання/перебування

Адреса електронної пошти:

___________@_____________

Згідно з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі - Договір) та Умовами
розміщення коштів, що розміщені на Сайті Банку (https://bankalliance.ua/deposits), прошу відкрити вкладний (депозитний) рахунок на
умовах

Вид вкладу
Валюта Вкладу
Сума Вкладу
Вкладний рахунок

Вклад «ПРОГРЕСИВНИЙ»
Гривня
_____ (__________________) (вказати суму цифрами, прописом та вид валюти: гривня) (далі – Вклад)
Вкладний рахунок № _________________ в ___________ (вказати валюту) відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі –
Рахунок) відповідно до умов Договору.
Період нарахування процентів

Проценти за користування
Вкладом

Розмір процентної ставки за користування Вкладом

З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
З «___» ___________ 20__ року до «___» ___________ 20__
____(_________ цифрами та прописом) процентів річних
року
Порядок сплати процентів: ___________________ на рахунок № _________________________, відкритий в АТ «БАНК
АЛЬЯНС».

Поточний рахунок
Вкладника, з якого
Поточний рахунок № _________________ в ___________ (вказати валюту) відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС
перераховуються кошти на
Вкладний рахунок
Порядок та строк внесення
Вкладником коштів на
вкладний рахунок
Строк розміщення Вкладу
Можливість поповнення
Вкладу
Можливість дострокового
повернення / часткового
повернення суми Вкладу
Нарахування процентів
Сплата процентів

Вкладник, обираючи поточний рахунок для списання суми Вкладу, доручає Банку здійснити перерахування шляхом
договірного списання такої суми коштів з обраного Вкладником поточного рахунку на вкладний рахунок без подання
окремого платіжного доручення або будь-якого іншого розрахункового документу.
Вкладник забезпечує необхідну суму грошових коштів до укладання Заяви-Договору на розміщення Вкладу на вказаному
поточному рахунку.
У випадку недостатності коштів на вказаному рахунку, ця Заява-Договір вважається неукладеною.
Строк розміщення вкладу: _____________ місяців.
Дата повернення Вкладу – «___» ___________ 20__ року на рахунок №________________________ відкритий в АТ
«БАНК АЛЬЯНС».
Ні
Ні
Нарахування процентів за користування Вкладом здійснюється у валюті Рахунку, на суму Вкладу, яка фактично
знаходиться на Рахунку, щомісячно, у останній робочий день місяця, та в день повернення Вкладу
Капіталізація
Щомісяця

Автоматична пролонгація
(подовження Строку
розміщення Вкладу)

Не передбачено

Інші умови

Всі інші відносини між Вкладником та Банком щодо розміщення Вкладу врегульовані Договором, діюча редакція якого
розміщена на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за електронною адресою https://bankalliance.ua/ та невід’ємною
частиною якого є ця Заява-Договір про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки).

Підприємницька та незалежна професійна діяльність діяльність (обов’язкова до заповнення згідно вимог законодавства)
Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця
Немає
Є
або про незалежну професійну діяльність
Додаткова інофрмація
Я ________________________________________________, підписанням цієї Заяви-Договору про надання банківської послуги (вкладні (депозитні) рахунки)"
(далі – Заява), підтверджую, що ця Заява разом з Публічним договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «БАНК АЛЬЯНС»
(далі-Договір), який розміщений на Сайті Банку https://bankalliance.ua/, є невід’ємною частиною Договору, умови якого були мною акцептовані шляхом
підписання відповідної Зави-договору про надання банківської послуги, що є договором про приєднання до умов Договору та разом Заява та Договір
становлять договір банківського вкладу.Підписанням цієї Заяви підтверджую, що:
- я ознайомлений(а) з умовами Договору, всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, а також: з Умовами розміщення
коштів на вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС» для фізичних осіб (далі - Умови розміщення), Тарифами Банку, які є невід’ємною частиною Договору,
ознайомлений/ознайомлена та цілком згодний/згодна.
- я ознайомлений(а) з із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492, із змінами і доповненнями, ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене
обов'язкові.
- інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» і яка розміщена
на офіційній сторінці Банку у мережі Інтернет за посиланням https://bankalliance.ua/, мені надана
- я ознайомлений(а) Довідкою про систему гарантування вкладів, про що засвідчую моїм електронним підписом Вкладника в СДО «Alliance-online».
- мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
Я, підписанням цієї Заяви, про що засвідчую моїм електронним підписом Вкладника в СДО «Alliance-online», підтверджую, що:
- що до її підписання АТ «БАНК АЛЬЯНС» ознайомив мене з інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені під підпис Довідку про
систему гарантування вкладів фізичних осіб та з п. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- можу ознайомитись з актуальною інформацією, зазначеною в даній Довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб, завітавши на офіційний Сайт
Банку або безпосередньо до відділень Банку;
- на дату підписання цієї Заяви, на кошти, що розміщені у АТ «БАНК АЛЬЯНС» на умовах цієї Заяви, поширюються /не поширюються (зазначити необхідне
гарантії ФГВФО.
Я, _______________________________________, після підписання цієї Заяви, прошу направити її на електронну адресу, вказану у Заяві.

Підписи Вкладника
Підписи АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Цей документ підписано мною Електронним підписом
«_____» _______________20__року ______________________ПІБ
В особі ______________________ ___________,
(посада)
(ПІБ)
шо діє на підставі________________________
«Підпис» Дата «__»_________20__року (П.І.Б)
Цей документ підписано кваліфікованим цифровим підписом.
Для перевірки підпису Представника банку ви можете
скористатися сервісом перевірки КЦП Державного підприємства
«Національні інформаційні системи» за посиланням
https://ca.informjust.ua/
Як скористатися сервісом:
1. Завантажте за посиланням цей файл;
2. Отримайте результат перевірки.

