
Анкета-заява
про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ «А-БАНК»

ПІБ: ІПН:

Дата народження: Мобільний телефон:

Тип документа: Коли виданий:

Серія і номер Службове становище:

Ким виданий Розмір вашої місячної зарплати після сплати
податків та інших відрахувань:

Соціальний статус: Підприємець або особа, що веде
незалежну професійну діяльність:

Назва компанії: Чи є публічною або пов’язаною з
публічною особою:

Проставленням власноручного або цифрового власноручного (на екрані телефону) підпису під цією
анкетою-заявою, я підтверджую, що:
- надані мною документи є чинними (дійсними) та наведені їх копії відповідають оригіналу;
- дана анкета-заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг АТ "А-БАНК", що розміщені
за посиланням https://a-bank.com.ua, між мною та АТ "А-БАНК" становлять Договір про надання банківських
послуг (далі – Договір), умови   якого мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- я не є резидентом США та не є політично значущою особою, членом сім'ї або особою, пов’язаною з
політично значущою особою;
- умови, передбачені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», визначені в Договорі.
Погоджуюсь із тим, що про зміну вартості послуги Банк повідомляє мене шляхом надсилання повідомлень
через дистанційні канали обслуговування.
Засвідчую генерацію ключової пари удосконаленого електронного підпису (далі - УЕП) з особистим ключем і
відповідним йому відкритим ключем ____________, що буде використовуватися мною для вчинення
правочинів та платіжних операцій. Я визнаю, що УЕП є аналогом власноручного підпису. Ризики з
відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Банку та/або Клієнту, а також третім особам у разі
використання УЕП, покладаються на Клієнта.

X
Клієнт: Банк:

Зайченко Євген Сергійович
Керівник напрямку "Кредитні картки”

Ідентифікацію та верифікацію виконано:
Підпис накладено __________ року

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом
Для перевірки підпису Представника Банку Ви можете скористатися

сервісом перевірки ЕЦП Державного підприємства "Національні
інформаційні системи" за посиланням https://ca.informjust.ua/verify

X

Підпис__________ Дата
X X

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК», адреса: вул. Батумська, 11, м. Днiпро, 49074, Україна МФО
307770, ЄДРПОУ 14360080. Номер у Державному реєстрі банків №127 від 30.10.1992 р.


