Додаток 1 до
Договору про надання комплексу банківських послуг фізичним особам

Заява/Анкета-договір № ______ про приєднання до Договору
про надання комплексу банківських послуг фізичним особам
м.__________

«__»_______20__ р.

1. Я, прізвище, ім’я, по батькові, далі - Клієнт
2. Прізвище, ім'я (латиницею)
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
4. Документ, що засвідчує особу
5. Адреса місця реєстрації
6. Адреса місця проживання
7. Контактні телефони
8. Адреса електронної пошти
підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, акцептую
публічну пропозицію Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» (далі – Банк) на укладання Договору про
надання комплексу банківських послуг фізичним особам (далі – Договір), яка була оголошена на веб-сайті Банку
www.platinumbank.com.ua 14.01.2014 із змінами та доповненнями і беззастережно приєднуюся до його умов.
На дату підписання цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання прошу Банк
здійснювати дистанційне обслуговування в системі Platinum Click
9. Номер телефону для обслуговування Клієнта в системі Platinum Click

ТАК/НІ

Інша інформація про Клієнта
10. Місце роботи, посада
11. Характеристика фінансового стану:

Будь ласка, вкажіть цінності, що перебувають у Вашій власності (наприклад: нерухомість/автомобіль/цінні папери/депозити/
частки та паї у юридичних особах):
0 – 3 000/3 000 – 100 000/понад 100 000
Позначте діапазон особистого середньомісячного доходу у гривнях:

12. Очікувані джерела надходження коштів на рахунки
Джерела надходження
Заробітна плата (пенсія, інші соціальні виплати)/Дохід від підприємницької
діяльності/Дохід від операцій з майном, цінними паперами/Заощадження/Інше

Сума (гривень)

< 10 000/10 000 – 20 000/20 000 – 30 000/30 000 – 50 000/50 000
– 100 000/> 100 000

13. Чи виконуєте Ви або Ваші близькі особи публічні функції (або виконували протягом останніх трьох
років)?
Якщо «так», вкажіть, будь ласка, їхні прізвища, імена та по батькові, а також посади та тривалість (період) їх
обіймання:
1.
2. Ні, я та мої близькі родичі не виконували публічних функцій.
14. Чи маєте Ви ділові стосунки з публічними особами, членами їх сім'ї чи юридичними особами,
кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), яких є такі особи?
Якщо «так», вкажіть, будь ласка, їхні прізвища, імена та по батькові, а також посади та тривалість (період) їх
обіймання:
1.
2. Ні, я не маю таких ділових стосунків.
15. Зареєстрований як підприємець/самозайнята особа?
Ні/Так
Якщо відповідь позитивна, зазначте, будь ласка, такі відомості:

Дата реєстрації

«__» ____ __ р.

Вид діяльності
підприємницької/самозайнятої особи:

Я, ___________________________________________, погоджуюсь отримувати банківські послуги на умовах, що зазначені у
публічній пропозиції Банку, та підтверджую, що всі умови Договору мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення.
Підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання до Договору, я як суб'єкт персональних даних, надаю згоду Банку на
обробку та використання моїх персональних даних, без обмежень з метою надання мені банківських та інших фінансових послуг,
передбачених Договором, а також з метою пропонування/надання мені банківських та інших фінансових послуг, не передбачених
Договором. Також надаю згоду на передачу моїх персональних даних з правом їх обробки та використання будь-яким третім особам,
в тому числі залучених Банком на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення моєї заборгованості перед
Банком за Договором (за її наявності) без будь-якого додаткового повідомлення мене. Підтверджую, що Банк повідомив мене про
включення моїх персональних даних до бази персональних даних «Клієнти ПАТ «ПтБ» (далі – БПД), про мої права, що визначені
Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються мої персональні дані,
місцезнаходження Банку. Я погоджуюся, що інформування мене про зміну чи знищення персональних даних або обмеження доступу
до них здійснюватиметься Банком шляхом надсилання SMS-повідомлень на вказаний мною контактний номер телефону або шляхом
надсилання електронних листів на вказану мною адресу електронної пошти. Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у
БПД, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України. Зобов'язуюся надавати в найкоротший термін Банку
уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів при зміні моїх персональних даних та інші відомості в межах,
визначених законодавством для ідентифікації фізичної особи.
Я даю згоду Банку на збір, зберігання, використання та поширення інформації про мене, що визначена ст. 7 ЗУ «Про організацію

формування та обігу кредитних історій», через бюро кредитних історій, назви та адреси яких визначені в Договорі. Зазначена вище
згода надана на невизначений строк.
До моменту укладання Договору Банк ознайомив мене зі змістом ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а
саме про вклади, на які не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Я, ___________________________________________, цим підтверджую, що для доступу (для доступу у майбутньому) до
системи Platinum Click Банк надав мені логін "___________" (використовується без лапок), а також я погоджуюся, що стартовий
пароль буде надісланий мені Банком шляхом направлення SMS-повідомлення на номер телефону, що зазначений у п. 9 цієї
Заяви/Анкети-Договору про приєднання, у разі виявлення мною бажання отримувати від Банку послугу «Дистанційне
обслуговування в системі Patinum Click». Я погоджуюся використовувати наведені у Договорі форми дистанційних розпоряджень, що
використовуються для здійснення дистанційного обслуговування в системі Platinum Click. Мені повідомлено та я розумію таку
інформацію щодо використання системи Patinum Click: логін є інформацією обмеженого поширення і може бути повідомлений мною
виключно працівнику служби підтримки Банку та виключно за номером 0-800-308-308; я не маю право змінювати логін. Я
поінформований та розумію, що стартовий пароль після першого входу в систему Platinum Click повинен бути змінений мною на
постійний пароль, який, в свою чергу, я можу змінювати необмежену кількість разів. Новий пароль (кожен новий пароль) є для
Положень Договору Паролем. Мій підпис та підпис уповноваженого представника Банку на цій Заяві/Анкеті-договорі про приєднання
підтверджують згоду Сторін розміщувати банківські вклади за допомогою Системи Platinum Click відповідно до умов Договору, а
також відповідного Дистанційного розпорядження Клієнта на розміщення вкладу у Банку. Відповідно Сторони погодилися, що
Заява/Анкета-договір про приєднання, Договір, а також відповідне дистанційне розпорядження Клієнта на розміщення вкладу у
Банку складають єдиний документ – Договір банківського вкладу, в розумінні ст. 1058 ЦК України. Мені відомо, що зазначений в п.
9 Заяви/Анкети-договору про приєднання до Договору номер телефону використовуватиметься Банком для подальшого мого
обслуговування. У разі зміни номера телефону я зобов’язаний повідомити Банк шляхом особистого подання відповідної заяви у
письмової формі до Банку. Я підписанням Заяви/Анкети-договору про приєднання до Договору засвідчую, що:
 погодився з тим, що Банк визнає будь-яку особу, яка використала правильний логін та пароль Клієнтом, і Банк не несе
відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Будь-яка банківська операція, правочин тощо не можуть бути скасовані,
розірвані, визнані недійсними, відкликані тощо, якщо вони були здійснені на підставі дистанційного розпорядження Клієнта, з
використанням електронного підпису, який був накладений Клієнтом шляхом введення одноразового цифрового пароля;
 погоджуюся, що правильне введення логіну та пароля прирівнюється до особистого пред’явлення Клієнтом паспорта при зверненні
у відділення Банку для здійснення банківських операцій;
 зміст статей 6, 627, 207 ЦК України мені відомий, зі зразком печатки та підпису уповноваженої особи Банку я ознайомлений та
надаю згоду щодо можливості укладання договорів банківського вкладу у формі електронного документа у вигляді дистанційного
розпорядження, в тому числі я розумію та погоджуюся, що електронний документ є письмовою формою укладення договору
банківського вкладу;
 погоджуюся, що у разі внесення мною вкладу з використанням системи Platinum Click використовуються електроні документи;
 введення одноразового цифрового пароля є накладанням мною мого електронного підпису;
 мій електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму.
Я, підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання до Договору та на підставі статті 1071 Цивільного кодексу України та ст.
26 ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», доручаю Банку здійснювати списання грошових коштів з будь-яких моїх
Поточних/Карткових рахунків, відкритих в Банку, в тому числі відкритих до підписання цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання,
у валюті заборгованості, у межах сум, що підлягають сплаті на користь Банку за будь-якими договорами, за якими я виступаю
боржником перед Банком при настанні термінів платежів та у випадку виникнення простроченої заборгованості.
У разі, якщо валюта Поточного/Карткового рахунку відрізняється від валюти мого зобов’язання, доручаю Банку договірне списання з
такого Поточного/Карткового рахунку заборгованість/вартості послуг шляхом купівлі/продажу необхідної суми на Міжбанківському
валютному ринку України за курсом купівлі-продажу, якій діє на дату купівлі/продажу (списання здійснюється Банком в розмірі,
еквівалентному сумі зобов’язань Клієнта, з урахуванням витрат Банку та податків/зборів (за наявності), пов’язаних з
купівлею/продажем іноземної валюти на дату здійснення операцій за Поточним/Картковим рахунком).
Списання коштів з будь-якого рахунку, відкритого Банком, оформляється меморіальним ордером. Детальні умови та порядок
здійснення договірного списання Банком коштів визначені в Договорі.
Підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання надаю згоду Банку на встановлення Кредитного ліміту на зарплатний
Картковий рахунок на умовах, викладених у відповідному Договорі кредитування. Якщо я не маю зарплатної Картки Кредитний
ліміт не встановлюється.
Підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання я підтверджую факт укладання між мною та Банком кредитного договору в
межах Кредитного продукту «Кредитна картка «Зручна», далі – Кредитний договір, на наступних умовах:
В порядку, передбаченому Договором, Банк може здійснювати кредитне обслуговування Карткового рахунку шляхом встановлення
Кредитного ліміту у вигляді відкличної відновлюваної кредитної лінії без забезпечення (надалі – Кредит).
Максимальний розмір кредитного ліміту не може перевищувати 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень (далі – Кредитний ліміт).
Строк дії Кредитного ліміту – _36 місяців з дати встановлення Кредитного ліміту з можливістю автоматичного продовження.
За користування Кредитом сплачується фіксована щомісячна процентна ставка в розмірі _______%.
Розмір Щомісячної комісії за кредитне обслуговування Рахунку встановлений в тарифах для клієнтів-фізичних осіб за платіжними
картками, далі - Тарифи, які діють на дату її нарахування.
Про встановлення Кредитного ліміту, розмір доступного Кредитного ліміту та зміну доступного Кредитного ліміту Банк повідомляє
Клієнта шляхом направлення повідомлення на номер телефону, зазначеного Клієнтом у Заяві/Анкеті-договорі про приєднання.
Погашення Щомісячного платежу здійснюється до 25 числа, починаючи з наступного місяця, в якому використовувався Кредит.
Розмір Щомісячного платежу складається з: частини фактичної заборгованості за Кредитом на кінець попереднього календарного
місяця, процентів, нарахованих за користування Кредитом у попередньому календарному місяці, Щомісячної комісії, нарахованої
наприкінці попереднього календарного місяця; але не менше 50,00 гривень.
Орієнтовна сукупна вартість Кредиту за Кредитним продуктом «Кредитна лінія «Зручна» розрахована виходячи з мінімального
розміру Кредиту, що складає 500,00 грн. Враховуючи неможливість визначити модель поведінки Клієнта по використанню та
поверненню коштів відновлювальної Кредитної лінії, сукупна вартість Кредиту розрахована для наведеного тут умовного характеру
використання Кредиту з урахуванням процентних платежів та всіх комісій за користування Карткою та Кредитом. Реальна сукупна
вартість залежить від характеру використання кредитних коштів Клієнтом.
Приклад:
Дата оформлення Кредитного договору 01.03.2016 р. Сума Кредитного ліміту складає 500,00 грн., річна процентна ставка 29,99 %,
щомісячна комісія 5,25 %. В розрахунковому періоді Клієнт використав суму 498,60 грн., з яких 465,00 грн. було знято готівкою в
банкоматі, комісія за зняття готівки 4%+15 грн. При щомісячному погашенні суми заборгованості за Кредитним договором кожного
1-го числа платежі та вартість Кредиту складуть:
У тому числі:

Дата
платежу

Сума
щомісячного
платежу, грн

погашення суми
використаного
кредиту

проценти за
користування
кредитом

щомісячна
комісія

абсолютне
значення
подорожання
кредиту, грн./
в місяць

Залишок заборгованості

01.03.2016

-465,00

01.04.2016

73,54

34,90

12,46

26,1765

38,64

463,70

01.05.2016

68,39

32,46

11,59

24,34

35,93

431,24

01.06.2016

63,60

30,19

10,78

22,64

33,42

401,05

01.07.2016

59,15

28,07

10,02

21,06

31,08

372,98

01.08.2016

55,01

26,11

9,32

19,58

28,90

346,87

01.09.2016

51,16

24,28

8,67

18,21

26,88

322,59

01.10.2016

50,00

25,00

8,06

16,94

25,00

297,59

01.11.2016

50,00

26,94

7,44

15,62

23,06

270,65

01.12.2016

50,00

29,03

6,76

14,21

20,97

241,62

01.01.2017

50,00

31,28

6,04

12,69

18,72

210,34

01.02.2017

50,00

33,70

5,26

11,04

16,30

176,64

01.03.2017

50,00

36,31

4,41

9,27

13,69

140,33

01.04.2017

50,00

39,13

3,51

7,37

10,87

101,21

01.05.2017

50,00

42,16

2,53

5,31

7,84

59,05

01.06.2017

50,00

45,42

1,48

3,10

4,58

13,63

01.07.2017

14,68

13,63

0,34

0,72

1,06

0,00

835,54

498,60

108,67

228,27

336,94

Усього:

Абсолютне значення подорожчання кредиту (в т.ч. комісія за зняття готівки)
Реальна процентна ставка

370,54
179,64%

Дата укладання та номер цього Кредитного договору відповідають даті укладання та номеру Заяві/Анкеті-договору про приєднання.
Всі інші умови користування Кредитною лінією визначені в Договорі, в розділі Умови кредитування та встановлення кредитного
ліміту на Картковий рахунок, та разом становлять Кредитний договір.
Своїм підписом я підтверджую, що вся інформація в цій Заяви/Анкети-договору про приєднання є достовірною та повною,
мені відомий зміст ст.ст. 190, 192, 209, 222 Кримінального Кодексу України щодо відповідальності за подання недостовірної
інформації з метою отримання банківського кредиту. Підписанням цієї Заяви/Анкети я підтверджую, що з умовами кредитування;
наявними формами кредитування з описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача; перевагами та
недоліками пропонованих схем кредитування; зокрема щодо можливої суми кредиту, строку, на який кредит може бути одержаний,
мети, для якої кредит може бути використаний, варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги,
можливість та умови дострокового повернення кредиту, форми та видів його забезпечення тощо, а також із орієнтовною сукупною
вартістю кредиту (з урахуванням процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, в тому числі послуг страхування
тощо), ознайомлений та ця інформація надана мені в письмовій формі.
Підтверджую, що Сторони домовилися, що з дати укладання цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання Договір є новою редакцією
всіх Договорів банківського рахунку, Договорів про відкриття карткових рахунків з використанням міжнародної платіжної картки та
Договору про надання послуг дистанційного обслуговування клієнтів - фізичних осіб в Системі «Platinum Click», які були укладені
між мною та Банком. При цьому всі відкриті на моє ім’я поточні рахунку, в тому числі за яким операції можуть виконуватись за
допомогою міжнародної платіжної картки, продовжують обслуговуватись на підставі Договору. Всі банківські вклади, які розміщені
Клієнтом за допомогою Системи «Platinum Click», продовжують зберігатися на умовах, визначених відповідним договором
банківського вкладу.
Якщо до дати підписання цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання,я раніше вже акцептував публічну пропозицію Банку на
укладання Договору, ця Заява/Анкета-договору про приєднання, підписана мною, є новою редакцією раніше підписаної
Заяви/Анкети-договору про приєднання.
Я, підписанням цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання підтверджую, що до моменту підписання Заяви/Анкети-договору
про приєднання, я ознайомлений з умовами, викладеними в Договорі на веб-сайті Банку www.platinumbank.com.ua, Тарифами для
клієнтів - фізичних осіб, Правилами користування банківською платіжною карткою та обслуговування карткового рахунку, Проектом
цієї Заяви/Анкети-договору про приєднання та зобов’язуюсь самостійно відстежувати всі зміни, які будуть вноситись до Договору.
Також я підтверджую, що зміст статей 6, 627, 207, 633 та 634 ЦК України мені роз’яснено, із зразками підписів уповноваженої особи
Банку ознайомлений та надаю згоду щодо такої письмової форми Договору. Я згодний, що Заява/Анкета-договір про приєднання зі
сторони Банку підписаний відповідно до статей 6, 627, 207 ЦК України шляхом нанесення на нього типографськими засобами
відбитку печатки та підпису уповноваженої особи Банку.
Заяву/Анкету-договір про приєднання до Договору отримано та умови банківського обслуговування клієнта, в тому числі
залучення вкладів через систему Platinum Click, із Клієнтом погоджено.

/__________________/________________________________________________
підпис Клієнта

"__"_________201____ р.

ПІБ клієнта

_______________________________________
підпис та посада менеджера

Уповноважена особа ПАТ «ПтБ»
(Посада)
(Підпис)
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
Реквізити Банку:
Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк»
Україна, 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12
Код ЄДРПОУ 33308489
Код Банку 380388
Кор./р 32000176301 в головному Управлінні НБУ по м. Києву і Київській області
Телефон/факс: (+380 44) 492 90 98
Телефон Контакт-центру: 0 800 308 308
www.platinumbank.com.ua
www.ptclick.com.ua

