
 
                                                                                        Додаток №1 до Публічної пропозиції (оферти) на укладення 

                                                                                      договору про купівлю/продаж та обмін іноземної валюти 

 

Начальнику ______________________________ 
(найменування структурного підрозділу банку) 

_________________________________________ 
(ПІБ начальника структурного підрозділу банку) 

 

________________________________________________________________________ 
(Повне найменування (для юридичної особи), П.І.Б. заявника повністю) 

Заява про прийняття Публічної пропозиції та приєднання  

до Договору про купівлю/продаж та обмін іноземної валюти  
 

Відповідно до статей 634, 642 Цивільного кодексу України шляхом подання 

цієї Заяви, ______________________________________, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (код за ЄДРПОУ) 

______________________________, (далі за текстом - «Клієнт»), приймає 

(акцептує) Публічну пропозицію АТ «БАНК «ГРАНТ» (далі за текстом – 

«Банк») та приєднується до Договору про купівлю/продаж та обмін іноземної 

валюти (далі за текстом – «Договір»), текст якого розміщено на офіційному 

сайті Банку за адресою: www.grant.kharkov.ua 

Клієнт приєднується до Договору шляхом приєднання до всіх його положень 

в цілому. 

З моменту підписання Клієнтом цієї Заяви та прийняття її Банком Сторони 

набувають прав та обов’язків, визначених Договором про купівлю/продаж та 

обмін іноземної валюти, та несуть відповідальність за їх невиконання та/або 

неналежне виконання згідно з чинним законодавством України. 

Підписавши цю Заяву, Клієнт засвідчує: 

- ознайомлення з усіма положеннями та умовами Договору про купівлю/ 

продаж та обмін іноземної валюти, а також нормативними документами, що 

регулюють порядок надання цих послуг; 

- повне розуміння змісту Договору, значень термінів і всіх його умов; 

- погодження з усіма умовами Договору із зобов’язанням їх виконувати; 

- вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, 

визначених на офіційному сайті Банку, шляхом приєднання до нього в повному 

обсязі. 

Клієнт підтверджує, що наведені в цій Заяві відомості є достовірними. 

Своїм підписом Клієнт підтверджує згоду на автоматизовану обробку його 

персональних даних згідно з чинним законодавством України та можливу їх 

передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних. 

 

 

 

   

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) 

ВІДМІТКИ БАНКУ: 

Заяву прийнято: “____”____________20___р. ___________________________________________ 
(підпис, прізвище,ініціали, штамп працівника Банку, який прийняв заяву) 

Перевірено ________________________________________________________________________ 
(підпис, прізвище,ініціали відповідального працівника, який виконує контрольні функції в структурному підрозділі Банку) 

 

http://www.grant.kharkov.ua/

