
 

  
м. __________                                                 _______________ 20____ року 

Персональні та контактні дані Клієнта-фізичної особи: 
Клієнт:  

_____________________________________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

Реєстраційний  номер ОКПП  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Дата народження __|__|.__|__|.__|__|__|__| р. 

Документ, що засвідчує особу: назва _____________ Серія ___№ ___________________,  

Дата видачі __|__|.__|__|.__|__|__|__| р. 

Орган, що видав документ:______________________________________________________ 

Місце проживання або перебування (для резидентів) / тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)  

___________________________________________________________________________________________________________

__ 

Громадянство (для 

нерезидента)__________________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефону___________________________ Адреса e-mail 

__________________________________________  

 

                Заява-Договір №________ від __.__.20__ року 
Банк:_____________________________________________________________________________________________________

____ 

Код Банку ________,  ЄДРПОУ Банку_____________ Місцезнаходження 

Банку_______________________________________ 
Я, ________________________________________________________, прошу надати наступні банківські послуги: 
       (прізвище, ім’я, по-батькові) 

□  виготовити /   □ терміново виготовити банківську платіжну картку (БПК) типу: ________________________, яку вважати 

основною Картою Тарифного пакету (дані слова з’являються у випадку, якщо рахунок має ознаку основний і до нього 

відкривається карта пакету, до якої додаються пільгові послуги. Даний рахунок в межах пакету може бути лише один) 

Ім’я та прізвище латинськими літерами 

                            

Пароль (не більше 20 буквених та/або цифрових символів - може бути використане дівоче прізвище матері) 

                     

□ відкрити  поточний рахунок №____________________, надалі – Рахунок,  

у валюті _____________________________________ (вказати валюту), 
з  «__» ________ 20__р. всі  рахунки, що відкриті на моє ім’я в Банку, обслуговувати на умовах Тарифного Пакету: 

□ Базовий (загальні умови обслуговування) □ START      □ SMART      □ VIP 
 

□ для здійснення операцій з використанням БПК встановити по Рахунку ліміт кредитування на строк, в сумі та на умовах визначених 

Договором про встановлення ліміту кредитування (Автоматичний овердрафт) та Тарифами Банку.  

 
Підписанням цієї Анкети та Заяви-Договору, я ___________________________________ підтверджую, що: 
- я є самозайнятою фізичною особою (фізична особа-підприємець, або особа, яка проводить незалежну професійну діяльність), 

підтверджую, що ознайомлений(а) зі змістом пунктів 14.1.226, 69.2 Податкового кодексу України, щодо зобов’язання банку повідомляти 

про відкриття або закриття рахунка платника податків – самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому 
обліковується платник податків. Заперечень не маю;(для самозайнятих осіб) 
- ознайомлений(а) Банком зі змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України, щодо зобов’язання повідомляти банки та інші 

фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки щодо здійснення підприємницької діяльності або проведення незалежної 
професійної діяльності. На виконання пункту 69.7 Податкового кодексу України, повідомляю, що не здійснюю підприємницьку діяльність, 

не проводжу незалежну професійну діяльність, не зареєстрований(а) як фізична особа-підприємець, чи особа, яка має право на здійснення 

незалежної професійної діяльності в державних, єдиних або інших реєстрах про реєстрацію таких осіб.  Вказана інформація є достовірною 
та правдивою, та такою, що відповідає дійсності;(для осіб які не є самозайнятими) 

-ознайомлений Банком зі змістом пунктів 170.10.1. та 170.10.2. Податкового кодексу України, вимоги якого для мене обов'язкові. Мені відомо 

про те, що Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій по зарахуванню належних мені, у значенні, що вживаються в 
Податковому кодексі України, доходів з джерелом їх походження в Україні, які виплачуються мені іншою фізичною особою-нерезидентом. 

У випадку надходження та зарахування на Рахунок, наведених у цьому абзаці доходів, зобов’язуюся, як неналежний отримувач, у строки та 

в порядку, що встановлені  чинним законодавством України, здійснити повернення суми, яка без законних підстав зарахована на Рахунок. 
Мені відомо, що доходи з джерелом їх походження в Україні, які виплачуються мені іншою фізичною особою-нерезидентом, повинні  бути 

зараховані на мій окремий рахунок, що відкритий в Банку, виключно для зазначеної мети; (для фізичних осіб-нерезидентів) 

з активацією послуги:   □ Mobinform      □ КредоДайрект 

Підписанням цієї Заяви-Договору погоджуюсь / не погоджуюсь на страхування фінансових ризиків по операціях з БПК   

(страхування здійснюється страховою компанію, яка  відповідає вимогам ПАТ «Кредобанк») 

Для активації послуги  Mobinform надаю наступні дані: 

номер мобільного телефону  
+ 3 8 0          

 

                               

 

код доступу (цифри та/або букви латиницею, максимум 32 символи)  

АНКЕТА 
для надання комплексних банківських послуг фізичним особам  у ПАТ «Кредобанк» 

(Ощадний рахунок «Кишеня») 

 



- ознайомлений Банком зі змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, 

затвердженої Національним банком України. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей Рахунок забороняється 
використовувати  для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; 

- зобов’язуюсь тримати в конфіденційності інформацію про коди доступу та несу повну відповідальність в разі, якщо вона стане відомою 

стороннім особам; 
- погоджуюсь на автоматичне відключення послуги Mobinform, ініційоване Банком, у випадку відсутності протягом двох місяців підряд на 

Рахунку коштів, необхідних для сплати комісії за використання послуги; 

- письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У випадку зміни повноважень особи 
на право розпоряджатися Рахунком я зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі; 

- усе листування щодо цього Рахунку буде надсилатися  за адресою: _________________________________. Про зміну адреси я 

повідомлятиму Банк письмово; 
- відмовляюся від отримання повідомлень Банку про здійснені операції з використанням БПК, крім повідомлень, які будуть надходити в 

рамках підключених мною послуг згідно умов цієї Анкети та Заяви-Договору; 

- надаю згоду (дозвіл) Банку, як володільцю бази персональних даних «Автоматизована банківська система «Б2» (далі - БПД)  вчиняти 
наступні дії (заходи) з моїми персональними даними (надалі ПД): 1) включати до БПД; 2) проводити їх обробку, зокрема:  збирання, 

реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до сформульованої нижче мети 
обробки ПД; 3) поширювати  особам, яких Банк визначає самостійно, та погоджуюсь з тим, що Банк не зобов'язаний повідомляти мене про 

таку передачу; 4)  знищувати, у разі прийняття такого рішення Банком; 5)  передавати  іноземним суб'єктам відносин, що пов'язані з ПД; 6) 

обробляти інформацію стосовно мене, отриману від іншого банку, якщо вона зазначена в документах, договорах та операціях клієнта; 7)  
розкривати інформацію, власником якої Я є, що містить банківську таємницю в обсязі тотожному обсягу ПД. 

Метою обробки ПД є: здійснення банківської та іншої статутної діяльності; забезпечення відносин у сфері економічних, фінансових 

послуг; відносин у сфері безпеки, управління кредитними ризиками, страхування; адміністративно-правових та інших відносин, що 
регулюються Статутом, внутрішніми нормативними документами Банку, а також інших нормативно-правових актів України. 

Обсяг ПД: інформація, вказана в цій Анкеті-заяві та інших документах, що подані мною на виконання вимог чинного законодавства, 

добровільно та /або отримана Банком з інших загальнодоступних джерел,  та може знадобитися Банку у зв'язку із реалізацією мети обробки 
ПД; 

- застереження стосовно обмеження права на обробку ПД відсутні; 

-  строк зберігання моїх ПД в БПД не обмежений;  
-  Банк має право укладати від свого імені правочини, предметом яких є мої ПД з метою їх передачі та обробки, та погоджуюсь з тим, що 

Банк не зобов'язаний повідомляти мене про такий правочин та дії з моїми ПД; 

- повідомлений Банком, в письмовій формі, про включення моїх ПД до БПД з метою викладеною в Анкеті та Заяві-Договорі, а також про мої 
права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети; 

- вся інформація викладена у Анкеті, Заяві-Договорі та інших документах, що подані мною на виконання вимог чинного законодавства є 

повною, вірною і актуальною на день їх подання/підписання; 
- ця Анкета та Заява-Договір в сукупності становлять Договір банківського рахунку, який укладений на умовах викладених в Анкеті та Заяві-

Договорі, Правилах надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Публічному акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» 

(надалі – Правила) та згідно якого: 
- Банк відкриває Клієнту поточний рахунок №_______________ (надалі – Рахунок) (в  національній/іноземній валюті) не пізніше 10 (десяти) 

банківських днів з дати укладення Договору банківського рахунку; 

- Рахунок відкривається на строк до 31.12.__ року; 
- Банк забезпечує Клієнту дистанційний доступ Системи «КредоДайрект» на строк до 31.12.20__року;  

- Банк переказує (зараховує ) на Рахунок грошові поступлення у вигляді  заробітної плати та прирівняних до неї  платежів, що надійшли до 

Банку на рахунок № 2909______________;(для індивідуальних зарплатних проектів) 
- Банк виготовляє Банківську платіжну картку ____________________________(БПК), яка є власністю Банку, оформляє її / їх на ім’я 

Клієнта (Держателя БПК). БПК не підлягає передачі іншим особам; 

- розмір процентів, які нараховуються на суму коштів на Рахунку, визначається діючими Тарифами Банку; 
- нараховані проценти збільшують суму залишку коштів на Рахунку в кінці кожного повного місяця знаходження коштів на Рахунку 

(капіталізація процентів); 

- у випадку зміни облікової ставки Національного Банку України, діючого законодавства, Тарифів або політики Банку, Банк має право 
збільшити/зменшити розмір процентів за Договором, про що повідомляє в загальнонаціональних засобах масової інформації; та/або 

розміщення відповідних повідомлень на Дошках оголошень у приміщеннях установ Банку, на офіційній Інтернет – сторінці Банку 
www.kredobank.com.ua; та/або направлення поштою рекомендованого листа за адресою, яка визначена Клієнтом для листування за 

Договором; та/або іншим способом не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до вступу в силу цих змін; 

- незнижувальна сума залишку коштів на Рахунку повинна становити не менше 100,00 / 20,00 / 20,00 (Сто / Двадцять / Двадцять) гривень / 
доларів США / євро; 

- операції, які дозволяється здійснювати по Рахунку: 

        - поповнення в готівковій та безготівковій формі (в т.ч. Третіми особами та з рахунків, відкритих в інших банках); 
        - переказ коштів на власні рахунки Клієнта, які відкриті у Банку; 

        - розрахунки за товари та послуги з використанням БПК у торгівельно-сервісній мережі; 

        - зняття коштів  готівкою у відділеннях Банку та з використанням БПК; 
- правовідносини щодо відкриття та обслуговування Рахунку, надання доступу до Системи «КредоДайрект», продовжується на рік, якщо 

жодна із Сторін до закінчення строку, на який відкрито Рахунок, не подала письмових заперечень проти такого продовження або в інших 

випадках, визначених Правилами; 
- операції, пов’язані з обслуговуванням та функціонуванням відкритого Рахунку, виготовленням та використанням БПК, з обслуговуванням 

та функціонуванням Системи «КредоДайрект» здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України, нормативно-

правовими актами Національного банку України та Правилами; 
- цей Договір банківського рахунку набирає чинності з дати відкриття Банком Рахунку. 

Також я: 

- уповноважую (доручаю) Банку списувати на його користь кошти/банківські метали з  усіх рахунків що відкриті, та/або будуть відкриті на 
моє ім’я в Банку, в сумах, належних до сплати мною Банкові згідно з Тарифами Банку, цим Договором банківського рахунку, та/або іншими 

договорами та/або з інших підстав встановлених чинним законодавством. В усьому, що стосується договірного списання і не врегульоване 

цим Договором банківського рахунку, Сторони керуються Правилами та чинним законодавством України; 
- поінформований, що кошти фізичних осіб на поточних рахунках у Банку та проценти на залишки таких коштів гарантуються Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон). Умови, 

за яких Фонд не відшкодовує відповідні кошти, визначені Законом (зокрема, ст. 26). Детальна інформація про гарантування Фондом коштів, 
в т. ч. актуальна сума граничного розміру відшкодування Фондом коштів, наявна на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет 

(http://www.fg.gov.ua). 

    Нарахування процентів на залишки коштів на поточних рахунках фізичних осіб у Банку припиняється у день початку процедури виведення 
Фондом Банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України (НБУ) рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

Банку з підстав, визначених ч.2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття такого рішення). 

http://www.kredobank.com.ua/


    Відшкодування за коштами в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні після перерахування суми гарантованих Фондом коштів 

за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової 
адміністрації відповідно до ст. 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, 

визначених ч. 2  ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ на день 

початку ліквідації Банку); 

-  підтверджую, що з Тарифами Банку, Правилами надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Банку та Правилами 

користування банківськими платіжними картками Банку, інструкцією Користувача Системи «КредоДайрект» ознайомлений, їх отримав і 

згоден  їх виконувати; 
- уповноважую _______________________________________(надалі-Роботодавець), яке укладає/уклало з Банком договір про відкриття 

поточних рахунків на користь фізичних осіб, отримати через особу, визначену наказом Роботодавця банківську платіжну карту та 

конверт з ПІН-кодом до неї для передачі їх мені. Підтверджую, що за домовленістю між мною і Банком, Банк не несе відповідальності 
переді мною у разі неотримання, несвоєчасного отримання, пошкодження БПК та/або конверта з ПІН-кодом до неї, за будь-яке списання 

грошових коштів з Рахунку, на який поступають кошти від Роботодавця, а також за будь-яке списання коштів з вказаного Рахунка, якщо 

БПК та конверт з ПІН-кодом до неї були передані мені за моїм дорученням Роботодавцю, викладеним вище. В разі припинення 
уповноваження Організації на зазначене цьому абзаці, зобов’язуюся негайно письмово повідомити про це Банк.(для учасників зарплатних 

проектів) 

- підтверджую, що примірник Анкети та Заяви-Договору отримав  «_____» ______________ 20 _р 

Реквізити та підписи Сторін: 
КЛІЄНТ: _________________________________________, Адреса _________________________________, Документ, що засвідчує особу: 

назва___________ серія______ №_____, Виданий________________________________.  

Реєстраційний  номер ОКПП:_____________, Дата «__» __________ 20__р.,  Підпис 
 

Зразок підписів             

довірених осіб 
Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за 

рахунком. 

 

БАНК: Відділення ________ ПАТ "КРЕДОБАНК", м._____________, вул. ____________, Код Банку _______, Код ЄДРПОУ _________, 

посада, ПІБ, Підпис, М.П. 

 
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, 

ознайомлений 

 «____» ___________ 20 _р.                          _________________                                    (_________________________)  
                                                                                                (підпис)                                                              (ПІБ Клієнта) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Відмітки Банку 

Відкрити поточний_____________ рахунок 
                                                 (вид валюти)  

та прийняти зразок підпису дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив (посада і 
підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати 

рахунки клієнтів) 

 
Керівник (уповноважена керівником особа) ___________ Дата відкриття Рахунку «__» __________ 20__р. 

(підпис)                

Засвідчую справжність підпису (підписів) ______________________________ , 
                                                                                            (прізвище, ім’я та по-батькові ) 

Який зроблено в моїй присутності _________________________________________________  

(підпис та прізвище працівника, який відкриває рахунок) 

№ балансового рахунку № особового рахунку   Головний бухгалтер(інша відповідальна особа, яка контролює 

правильність присвоєння номера рахунку)                  (підпис)   

 

Реквізити* для зарахування коштів на Рахунок: 

Банк Отримувача: ПАТ «КРЕДОБАНК»,  Код Банку 325365 

Отримувач: ___________________________________________, 

_______________________________ 
  (П.І.Б.)    Реєстраційний  Номер ОКПП 

Рахунок Отримувача:  

* для рахунків в іноземній валюті додаткові реквізити (SWIFT, банк-кореспондент, кореспондентський рахунок тощо) для зарахування коштів 

Ви можете знайти на офіційній інтернет-сторінці Банку за адресою: www.kredobank.com.ua  

 

(ПІП) (ПІП) 

http://www.kredobank.com.ua/

