Додаток №2 до Договору про
обслуговування рахунка
в цінних паперах
ЮО

м. Київ

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО УМОВ ДОГОВОРУ
ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Місцезнаходження юридичної особи/адреса для листування:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
Фактичне місцезнаходження спеціалізованого відокремленого
структурного підрозділу
01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2

Повне найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в
країні її місцезнаходження для юридичної особинерезидента)
Місцезнаходження юридичної особи
Адреса для листування юридичної особи
Банківські реквізити
Контактний телефон, електронна адреса
Уповноважений представник Депонента (ПІБ, документ,
що підтверджує повноваження особи)
Балансовий рахунок для сплати послуг депозитарної
установи АТ «БАНК АЛЬЯНС»

UA243001190000029090000001008 в АТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку - 300119,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 14360506.

Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання цієї Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах (надалі – Заява про приєднання), Депонент приєднується до встановлених АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Депозитарна установа) умов Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, розміщених на веб- сайті
Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою: https://bankalliance.ua./.
Депонент повідомлений та підтверджує, що Публічна пропозиція, Заява про приєднання, Додатки до Договору, в тому числі Тарифи
становлять єдиний документ Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір).
Депонент засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, погоджується з ними та
зобов’язується їх виконувати.
Депонент засвідчує, що він ознайомився з Тарифами та Внутрішніми документами Депозитарної установи, розміщеними на сайті
Депозитарної установи за адресою: https://bankalliance.ua., погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.
Уповноважений представник Депонента надає згоду Депозитарній установі: на обробку своїх персональних даних без обмежень з метою
виконання обов’язків за Договором, а також з метою ведення обліку операцій, що пов’язані з виконанням Договору передачу своїх персональних
даних з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Депозитарною установою на договірній основі до процесу виконання Договору.
Обсяг персональних даних уповноваженого представника Депонента, які оброблятимуться Депозитарною установою та передаватимуться третім
особам, визначається Депозитарною установою відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважений представник Депонента
запевняє, що ним отримано від Депозитарної установи повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних
даних, права суб’єкта персональних даних, що передбачені нормами законодавства України щодо захисту персональних даних, мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.
Підписанням Заяви про приєднання та на підставі ст. 26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», доручаю Банку здійснювати
списання грошових коштів з будь-якого Рахунку відкритого Депоненту.
Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до укладення цього Договору.
Депонент засвідчує, що його повідомлено та погоджується з умовами порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до
інформації з обмеженим доступом (інформації, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках.).
З дати підписання даної Заяви про приєднання та отримання її Депозитарною установою Договір вважається укладеним. Дана заява про
приєднання є невід’ємною частиною Договору та залишається дійсною до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором

дата

(прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженого представника Депонента)
підпис

МП (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
305151-_____________
Індивідуальний номер Заяви про приєднання
( індивідуальний номер Договору)

Дата

Прізвище та ініціали
Оригінал цієї Заяви отримав: _____________________________________________________

Депозитарний код рахунку в цінних паперах

підпис

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

