Примірник Банку

АТ «БАНК «ГРАНТ»

АНКЕТА № _( Номер Клієнта)____

м. Харків

«_____»_________ 20___р.

Особа, яка відкриває рахунок (надалі - Клієнт):

Українська транскрипція

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Латинська транскрипція (як вказано в закордонному паспорті, у разі наявності)
Прізвище, ім'я
Вкажіть слово – пароль для ідентифікації Вашої особи при телефонних зверненнях до
Банку (наприклад, дівоче прізвище матері):
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладання правочинів) - номер, ( та за наявності - серію), дата
видачі та орган, що його видав):
Резидентність:
резидент
нерезидент
Дата народження
Громадянство
Місце проживання та/або
перебування:
Місце тимчасового перебування в Україні (для
нерезидентів):
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер):
Номер контактного телефону:
Адреса електронної пошти:
Місце роботи (Організація, посада):

ЗАЯВА-ДОГОВІР №_________ від «____» ___________ 20___ р.
на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ»
Прошу АТ «БАНК «ГРАНТ» (надалі – Банк) відкрити / продовжити обслуговувати поточний рахунок № _______________________
на моє ім’я у валюті
гривня
долар США
євро
та надати мені платіжну картку MasterCard:
Maestro
MasterCard Gold Chip
MasterCard Standart Chip
Призначення рахунку:
для зарахування зарплати, стипендії, пенсії, соц. допомоги та інш. передбачених законом соц. виплат
Інше (приватні цілі)
Підключення до послуги «SMS-сервіс»:
погоджуюсь
відмовляюсь
Вид Тарифу/Проект:
Додаткова інформація (про реєстрацію фізичної особи як підприємця або як особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність):
- як фізична особа –
незареєстрований
зареєстрований (вказати основний вид
підприємець:
підприємницької діяльності)
- здійснюю незалежну професійну діяльність адвоката/нотаріуса/ інше
Підписанням цієї Анкети та Заяви-Договору Я _________________________________________:
- підтверджую укладення між мною та Банком Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ» (надалі – Договір), та
погоджуюсь, що Анкета та Заява-Договір (акцепт) складають невід’ємну частину Договору. Мені відомо, що Договір є публічною пропозицією (офертою), та
розміщений на сайті Банку www.grant.ua ;
- підтверджую повноту та достовірність усіх даних, в т.ч. персональних, вказаних в цій Анкеті та Заяві-Договорі. Зобов’язуюсь про всі зміни в анкеті повідомляти
в Банк не пізніше 15 днів з моменту змін. Погоджуюся, що Банк має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Анкеті і проводити такі перевірки, які
Банк вважає за необхідні;
- підтверджую, що ознайомлений та цілком згодний/згодна зі змістом Правил користування платіжною карткою та Тарифами Банку (розміщені на сайті Банку
www.grant.ua), які є невід’ємною частиною Договору. Вимоги цих Правил та Тарифів для мене обов’язкові;
- підтверджую, що мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право
розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово;
- прошу щомісячні виписки по поточному рахунку надавати особисто, при зверненні до Банку;
- погоджуюсь з тим, що для отримання SMS-повідомлень Банку про здійснені операції з використанням Картки, повинен звернутись до Банку з відповідною
заявою;
- надаю згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних у формі картотеки та за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази
персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) з метою забезпечення реалізації правовідносин у сфері банківських послуг згідно із
законодавством України.
Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться в базі персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), визначається
Банком відповідно до вимог законодавства України або за погодженням зі мною у разі необхідності обробки додаткової інформації, подання якої фізичною
особою (у тому числі фізичною особою-підприємцем) Банку не передбачено законодавством України.
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Банком лише у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх
персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється лише за моєю згодою.
Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч. громадянство, особисті відомості (родинний стан, склад сім'ї, номери
телефонів тощо), місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, джерела доходів, що впливають на мою платоспроможність, визначених
законодавством у сфері банківських послуг, надавати у найкоротший термін відповідальній особі структурного підрозділу Банку, що безпосередньо здійснює
збирання та обробку моїх персональних даних, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних
до бази персональних даних Банку.
Крім того, посвідчую, що отримав/ла повідомлення про включення інформації про мене до Бази персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних
осіб-підприємців) Банку з метою забезпечення правовідносин згідно із законодавством України, а також відомості про володільця і розпорядника моїх
персональних даних, мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також склад і обсяг моїх персональних даних, що включаються
Банком до Бази персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), та третіх осіб, яким мої персональні дані надаються, для
виконання Банком зазначеної вище мети.

Клієнт: _______________________/ПІБ/
(підпис власника рахунку)

Я підтверджую та погоджуюсь, що з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а) _________________/_______________________/
Примірник Анкети та Заяви-Договору на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ» отримав(ла):
дата «____» __________ 20___ р.

Підпис власника рахунку _________________/ПІБ/

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

(Реквізити, Керівник, МП)

ВІДМІТКИ БАНКУ
Відкрити / продовжити обслуговувати поточний рахунок у ______________ та
видати платіжну картку
(вид валюти)
дозволяю:
_____________________________________
Керівник або уповноважена керівником особа
(прізвище, ініціали)
Дата відкриття поточного рахунку:
Поточний рахунок №

___________________
(підпис)

«_____» _____________ 201__ року

Особу та підпис __________(ПІБ)__________, достовірність заповнення
інформації, зазначеної у Анкеті та Заяві-Договорі, перевірив. Документи на
оформлення, відкриття/ продовження обслуговування і здійснення операцій за
рахунком та видачу платіжної картки перевірив:
Відповідальна особа: ________________ /____________/
(підпис)
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
______________________________
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

Примірник Клієнта

АТ «БАНК «ГРАНТ»

АНКЕТА № _( Номер Клієнта)____

м. Харків

«_____»_________ 20___р.

Особа, яка відкриває рахунок (надалі - Клієнт):

Українська транскрипція

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Латинська транскрипція (як вказано в закордонному паспорті, у разі наявності)
Прізвище, ім'я
Вкажіть слово – пароль для ідентифікації Вашої особи при телефонних зверненнях до
Банку (наприклад, дівоче прізвище матері):
Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладання правочинів) - номер, ( та за наявності - серію), дата
видачі та орган, що його видав):
Резидентність:
резидент
нерезидент
Дата народження
Громадянство
Місце проживання та/або
перебування:
Місце тимчасового перебування в Україні (для
нерезидентів):
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
Номер контактного телефону:
Адреса електронної пошти:
Місце роботи (Організація, посада):

ЗАЯВА-ДОГОВІР №_________ від «____» ___________ 20___ р.
на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ»
Прошу АТ «БАНК «ГРАНТ» (надалі – Банк) відкрити / продовжити обслуговувати поточний рахунок № _______________________
на моє ім’я у валюті
гривня
долар США
євро
та надати мені платіжну картку MasterCard:
Maestro
MasterCard Gold Chip
MasterCard Standart Chip
Призначення рахунку:
для зарахування зарплати, стипендії, пенсії, соц. допомоги та інш. передбачених законом соц. виплат
Інше (приватні цілі)
Підключення до послуги «SMS-сервіс»:
погоджуюсь
відмовляюсь
Вид Тарифу/Проект:
Додаткова інформація (про реєстрацію фізичної особи як підприємця або як особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність):
- як фізична особа –
незареєстрований
зареєстрований (вказати основний вид
підприємець:
підприємницької діяльності)
- здійснюю незалежну професійну діяльність адвоката/нотаріуса/ інше
Підписанням цієї Анкети та Заяви-Договору Я _________________________________________:
- підтверджую укладення між мною та Банком Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ» (надалі – Договір), та
погоджуюсь, що Анкета та Заява-Договір (акцепт) складають невід’ємну частину Договору. Мені відомо, що Договір є публічною пропозицією (офертою), та
розміщений на сайті Банку www.grant.ua ;
- підтверджую повноту та достовірність усіх даних, в т.ч. персональних, вказаних в цій Анкеті та Заяві-Договорі. Зобов’язуюсь про всі зміни в анкеті повідомляти
в Банк не пізніше 15 днів з моменту змін. Погоджуюся, що Банк має право перевіряти інформацію, надану мною у цій Анкеті і проводити такі перевірки, які
Банк вважає за необхідні;
- підтверджую, що ознайомлений та цілком згодний/згодна зі змістом Правил користування платіжною карткою та Тарифами Банку (розміщені на сайті Банку
www.grant.ua), які є невід’ємною частиною Договору. Вимоги цих Правил та Тарифів для мене обов’язкові;
- підтверджую, що мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право
розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово;
- прошу щомісячні виписки по поточному рахунку надавати особисто, при зверненні до Банку;
- погоджуюсь з тим, що для отримання SMS-повідомлень Банку про здійснені операції з використанням Картки, повинен звернутись до Банку з відповідною
заявою;
- надаю згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних у формі картотеки та за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази
персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) з метою забезпечення реалізації правовідносин у сфері банківських послуг згідно із
законодавством України.
Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться в базі персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), визначається
Банком відповідно до вимог законодавства України або за погодженням зі мною у разі необхідності обробки додаткової інформації, подання якої фізичною
особою (у тому числі фізичною особою-підприємцем) Банку не передбачено законодавством України.
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Банком лише у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх
персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється лише за моєю згодою.
Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч. громадянство, особисті відомості (родинний стан, склад сім'ї, номери
телефонів тощо), місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, джерела доходів, що впливають на мою платоспроможність, визначених
законодавством у сфері банківських послуг, надавати у найкоротший термін відповідальній особі структурного підрозділу Банку, що безпосередньо здійснює
збирання та обробку моїх персональних даних, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних
до бази персональних даних Банку.
Крім того, посвідчую, що отримав/ла повідомлення про включення інформації про мене до Бази персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних
осіб-підприємців) Банку з метою забезпечення правовідносин згідно із законодавством України, а також відомості про володільця і розпорядника моїх
персональних даних, мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також склад і обсяг моїх персональних даних, що включаються
Банком до Бази персональних даних фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців), та третіх осіб, яким мої персональні дані надаються, для
виконання Банком зазначеної вище мети.

Клієнт: _______________________/ПІБ/
(підпис власника рахунку)

Я підтверджую та погоджуюсь, що з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а) ________________/_______________________/
Примірник Анкети та Заяви-Договору на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК «ГРАНТ» отримав(ла):
дата «____» __________ 20___ р.

Підпис власника рахунку _________________/ПІБ/

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

(Реквізити, Керівник, МП)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення персональних даних до бази персональних даних фізичних осіб
_________(ПІБ)__________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або фізичної особи-підприємця)
Повідомляємо, що надані Вами на стадії набуття прав власності на пакет акцій Банку або укладання цивільно-правових або господарських договорів з
Банком; та/або укладення договору про надання банківських послуг відомості (персональні дані) включені до Бази персональних даних фізичних осіб
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК „ГРАНТ” (надалі за текстом – „Банк”), утвореної з метою забезпечення реалізації
правовідносин у сфері банківських послуг згідно із законодавством України.
Також повідомляємо Вас, що Банк, як володілець і розпорядник персональних даних, знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19
(юридична адреса).
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Банку, як володільця і розпорядника
персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються
його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу Банку із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо
ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням
чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Склад і зміст персональних даних, що збираються Банком – дані, які добровільно надані Вами при встановлені відношень з Банком (в тому числі,
укладанні договору банківського рахунку, чи цивільно-правового чи господарського договору, тощо) з Банком , а саме:
Згідно мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Банку, обробляються наступні персональні дані фізичних осіб (у тому числі
фізичних осіб-підприємців): прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; громадянство; стан; вік; місце мешкання (фактичний і адреса реєстрації місця
мешкання); номера телефонів; дані паспорта; ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків; відомості про сімейний стан,
членів сім’ї в об’ємі, необхідному для реалізації банківських відношень; відомості, підтверджуючі право займатися підприємницькою діяльністю у
відповідності із законодавством України та інші відомості, які необхідні Банку для здійснення, вказаної вище, мети.
Для подальшої обробки Ваші персональні дані в обсягах, необхідних для здійснення функціональних обов'язків, передаються відповідальним особам
структурних підрозділів з питань кредитування, обслуговування клієнтів, інформаційного забезпечення та бухгалтерського обліку Банку.
Передача Ваших персональних даних третім особам може здійснюватися лише на підставах, визначених законодавством України. Передача Ваших
персональних даних третім особам на підставах, що не визначені законодавством України, може здійснюватися лише за Вашою згодою.

