Заява на приєднання/про підтвердження приєднання до Генерального договору про надання
банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк».
Я, _______, підписанням цієї Заяви на приєднання/про підтвердження приєднання до
Генерального договору про надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк»
(надалі «Генеральний договір») з ________ акцептую/підтверджую акцептування Публічної пропозиції
АТ «ПроКредит Банк» на укладення Генерального договору, яка була розміщена у електронному
вигляді на веб-сайті Банку http://www.procreditbank.com.ua/ та у письмовому вигляді у відділенні Банку,
і беззастережно приєднуюсь до умов Генерального договору.
Підпис особи, що подає Заяву ____________________

дата ______

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ від ______
щодо надання базового набору послуг
________

______

Акціонерне товариство "ПроКредит Банк", в подальшому іменується «Банк», від імені якого за
довіреністю діє особа, яка підписує дану Додаткову угоду, з однієї сторони, та __________ в
подальшому «Клієнт», з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цю Додаткову угоду про наступне:
ПРЕДМЕТ УГОДИ
1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок __________ у валюті _____ для обліку операцій з
використанням банківських платіжних карток.
2. Банк відкриває Клієнту ощадний рахунок “FlexSave” № та здійснює його розрахунково-касове
обслуговування. Сплата відсотків Клієнту відбувається щомісячно, у перший операційний день місяця,
наступного за розрахунковим, шляхом переказу коштів на рахунок №.
3. Банк підключає Клієнту послугу електронного банкінгу e-Banking (дистанційного обслуговування
рахунків) для приватних клієнтів. Ім'я користувача (Login) для входу:
4. Банк підключає Клієнту послугу SMS-інформування з відправленням повідомлень на номер мобільного
телефону, який зазначений в Анкеті Клієнта.
5. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які
залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи
нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб».
6. Правовідносини Сторін за цією Додатковою угодою регулюються чинним законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та діючим Генеральним договором.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК: АТ «ПроКредит Банк»
КЛІЄНТ:
МФО 320984
РНОКПП:
Відділення:
Адреса:
Паспорт:
Підпис _________________________
З довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб ознайомлений;
примірник Додаткової угоди отримав
Підпис: ____________
МП

Підпис _________________________

