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ЗАЯВА (ОФЕРТА) 
№ <Номер договору> 

Акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД» 
Код банку 380418 
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105 
Ідентифікаційний код юридичної особи 34186061 
ліцензія НБУ на право надання банківських послуг № 226 від «30» жовтня 2014 р. 
тел: 583 (з мобільного), 0 800 300 880,  (044) 390 95 95 (для Києва) 
www.forward-bank.com   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК ЗАЯВИ (ОФЕРТИ): 

1. КЛІЄНТ 

ПІБ < ПІБ Клієнта > 

Паспорт: <Паспортні дані клієнта > 

Адреса: < Адреса реєстрації за місцем проживання Клієнта > 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:: < ІПН Клієнта> E-mail: <адреса електронної пошти> 

2. ДОГОВІР 
БАНКІВСЬКОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

№ <Номер договору>  Рахунок Картки: < Номер рахунку Картки > Номер телефону  <Номер телефону> 

Назва продукту <Назва продукту> Активувати Послугу «SMS-сервіс»:  <Так/Ні> 

Картка: <Назва картки> 

Умови банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД», Затверджені Наказом № <Номер Наказу > від <Дата Наказу > р 

3. ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ «ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА»    Участь Клієнта у Програмі страхування: «Так/Ні» 

4. ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ «СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ»   Участь Клієнта у Програмі страхування: «Так/Ні» 

5. ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ Участь Клієнта у Програмі страхування: «Так/Ні» 

ЗАЯВА (ОФЕРТА) частина 1: 
1. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, я, що нижче підписався (надалі - Клієнт), дані якого зазначені в Розділі 1 «Клієнт» Інформаційного блоку (далі – ІБ) Заяви (Оферти) (надалі – Заява ) 
повністю і безумовно приєднуюсь до Договору банківського обслуговування, умови якого визначені Акціонерним товариством «БАНК ФОРВАРД» (ліцензія НБУ на право надання банківських послуг № 226 від 
«30» жовтня 2014 р.) (надалі - Банк) в Умовах банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Умови банківського обслуговування), зазначених в Розділі 2 ІБ Заяви, і Тарифах за платіжними 
картками Банку (надалі  – Тарифи по Карткам), в рамках якого: 
1.1. Банк надасть мені в користування платіжну картку (надалі – Картка), найменування якої вказане в графі «Картка» Розділу 2 «Договір банківського обслуговування» ІБ; 
1.2. Банк відкриє мені поточний рахунок (валюта рахунку – гривня України) для використання в рамках Договору банківського обслуговування, у тому числі для розміщення коштів і відображення операцій, 
здійснених з використанням Картки (надалі – Рахунок Картки). Номер Рахунку Картки вказаний в графі «Рахунок Картки» Розділу 2 «Договір банківського обслуговування» ІБ; 
1.3. Банк надасть мені, за наявності технічної можливості, віддалений доступ до автоматизованих систем дистанційного банківського обслуговування Інтернет - банк /Мобільний банк (надалі – Системи ДБО). 
1.4. У випадку, якщо в графі «Активувати Послугу «SMS-сервіс» Розділу 2 «Договір банківського обслуговування» ІБ вказано значення «Так», прошу Банк активувати послугу «SMS-сервіс» в рамках Договору 
банківського обслуговування (надалі – «Послуги SMS-сервіс»). Отримання SMS-повідомлень про здійснення операцій з використанням Картки підтверджує факт виконання Банком обов’язків переді мною 
щодо повідомлення мене про здійснення операцій з використанням Картки. Цим я підтверджую, що я ознайомлений, розумію і згоден з Умовами надання послуги «SMS-сервіс» АТ «БАНК ФОРВАРД», що є 
невід'ємною частиною Умов надання та обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД» і в тому числі що: 
- я маю в своєму розпорядженні технічні і інші можливості для отримання «Послуг «SMS-сервіс», мною повідомлені Банку всі необхідні відомості для активації «Послуг «SMS-сервіс» і її надання; 
- за надання «Послуг «SMS-сервіс» Банк має право стягувати з мене щомісячно в рамках Договору банківського обслуговування плати відповідно до Тарифів по Карткам; 
- Банк не несе відповідальність за збитки, витрати, а також інші негативні наслідки, які можуть виникнути в разі, якщо відомості що передаються при наданні «Послуг  «SMS-сервіс» стануть відомі третім 
особам; 
- маю право відмовитись від користування Послугою «SMS-сервіс» за Договором банківського обслуговування, шляхом звернення до Банку, з оплатою всього періоду надання послуги. Я розумію, що відмова 
від послуги «SMS-сервіс» підтверджує факт виконання Банком обов’язку щодо повідомлення мене про здійснення операцій з використанням Картки.   
1.5. У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта у Програмі страхування» Розділу 3 «Програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі мною 
буде укладено договір страхування в рамках вказаної у Розділі 3 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку щомісячно 
перераховувати з Рахунку Картки на користь Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАТАНТІЯ» (код за  ЄДРПОУ 34240804) (далі – ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ») 
суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн. Я підтверджую, що ознайомлений з Умовами Програми страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» та приєднуюсь до даних Умов у повному обсязі.  
1.6.  У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта у Програмі страхування» Розділу 4 «Програма страхування фінансових ризиків «Страхування особистих речей» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі 
мною буде укладено договір страхування в рамках вказаної у Розділі 4 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку 
щомісячно перераховувати з Рахунку Картки на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн. Я підтверджую, що ознайомлений з Умовами Програми страхування 
фінансових ризиків «Страхування особистих речей» та приєднуюсь до даних Умов у повному обсязі. В мене відсутні обмеження для участі у Програмі страхування фінансових ризиків «Страхування особистих 
речей», а у випадку виникнення таких обмежень я зобов’язуюсь негайно повідомити про це Банк. 
1.7. У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта  у Програмі страхування» Розділу 5 «Програма страхування від нещасних випадків» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі мною буде укладено договір 
страхування в рамках вказаної у Розділі 4 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку щомісячно перераховувати з Рахунку 
Картки на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн. Я підтверджую, що ознайомлений з Умовами Програми страхування від нещасних випадків та приєднуюсь 
до даних Умов у повному обсязі. В мене відсутні обмеження для участі у Програмі страхування від нещасних випадків, а у випадку виникнення таких обмежень я зобов’язуюсь негайно повідомити про це Банк. 
1.8. Я розумію і погоджуюся з тим, що: 
1.8.1.  Договір банківського обслуговування вважатиметься укладеним з дати отримання Банком частини 1 даної Заяви; 
1.8.2.  складовими і невід’ємними частинами Договору банківського обслуговування будуть: частина 1 даної Заяви, Умови банківського обслуговування і Тарифи по Карткам, із якими я ознайомлений, цілком 
згоден, зміст яких розумію та положення яких зобов’язуюсь  неухильно дотримуватись, які розміщені Банком в місці, в якому було оформлено дану Заяву частину 1, в мережі Інтернет на сайті Банку за 
адресою www.forward-bank.com, у відділеннях Банку. 
1.8.3.  зобов‘язаний регулярно звертатись до Банку шляхом відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою www.forward-bank.com,за отриманням відомостей про Умови 
банківського обслуговування, а також за отриманням відомостей про зміни та доповнення, що мали місце в Умовах банківського обслуговування; 
1.8.4.  відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою www.forward-bank.com прирівнюється до мого звернення за відповідною інформацією безпосередньо до Банку. 
1.9. Приєднуючись до Договору банківського обслуговування, я розумію і погоджуюся з тим, що: 
1.9.1.  порядок, умови і мета надання віддаленого доступу до Систем ДБО визначені в Умовах банківського обслуговування (у тому числі додаткових умовах до Умов банківського обслуговування: Умовах 
дистанційного банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Умови дистанційного доступу); 
1.9.2.  номер мого телефону, вказаний в графі «Номер телефону» Розділу 2 «Договір банківського обслуговування» ІБ, буде зареєстрований в Системах ДБО з метою, визначеною в Умовах банківського 
обслуговування (у тому числі в Умовах дистанційного доступу); 
1.9.3.  Договору банківського обслуговування буде присвоєно номер, вказаний в графі «№» Розділу 2 «Договір банківського обслуговування» ІБ. 
ЗАЯВА (ОФЕРТА) частина 2: 
2. Я, що нижче підписався (надалі - Клієнт), дані якого зазначені в Розділі 1 «Клієнт» ІБ Заяви та в Опитувальнику-анкеті, пропоную (роблю оферти) Банку: 

2.1. у разі виявлення мною бажання за допомогою Систем ДБО внести грошові кошти (надалі – Вклад), прошу укласти зі мною договір банківського вкладу (депозиту) (надалі – Договір вкладу) на умовах, 
викладених в частині 2 даної Заяви, Умовах дистанційного банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Умови дистанційного доступу), Умовах дистанційного укладення Договорів 
банківського вкладу (депозиту) та виконання операцій, пов’язаних з їх обслуговуванням (Додаток до Умов дистанційного доступу) (надалі - Умови дистанційного укладення депозитних договорів), в 
рамках якого: 
2.1.1.  відкрити рахунок (надалі – Вкладний рахунок), який буде використовуватись виключно в рамках Договору вкладу для зарахування Вкладу, на який буде перерахована сума грошових коштів, що 

дорівнює сумі Вкладу з Рахунку Картки або з іншого раніше відкритого мені рахунку у Банку (надалі – Рахунок Клієнта). Розмір бажаного Вкладу буде зазначений в надісланій мною за допомогою Систем 
ДБО електронній заявці, яка підписана моїм кодом Клієнта (надалі – Розпорядження по вкладу) ; 
2.1.2.  присвоїти номер Договору вкладу та на відкритий мені Вкладний рахунок, зарахувати Вклад, згідно п. 2.1.1. частини 2 Заяви; 
2.1.3.  повернути Вклад і виплачувати проценти, нараховані на суму Вкладу в розмірі, згідно обраного мною в Розпорядженні по вкладу депозитного продукту Банку (якщо такі проценти відповідно до умов 
договору банківського вкладу не виплачуватимуться шляхом їх зарахування до суми Вкладу) на Рахунок Клієнта. 
2.2. Складовими і невід'ємними частинами Договору вкладу будуть: частина 2 даної Заяви, Умови дистанційного доступу, Умови дистанційного укладення депозитних договорів, які розміщені Банком в місці, в 
якому було оформлено дану Заяву, в мережі Інтернет на сайті Банку  www.forward-bank.com, у відділеннях Банку, примірник яких я маю, з якими я ознайомлений, повністю згоден, зміст яких розумію і 
положення яких зобов'язуюся неухильно дотримуватись. 
2.3. Наступним я розумію і погоджуюсь з тим, що: 
2.3.1.  Підставою прийняття Банком моєї пропозиції про укладення зі мною Договору вкладу є отримання Розпорядження по вкладу Банком із підтвердженням мого бажання перерахувати грошові кошти з 
Рахунку Клієнта на Вкладний рахунок у розмірі Вкладу, на умовах зазначеного в даному Розпорядженні по вкладу, депозитного продукту Банку; 
2.3.2.  прийняттям (акцептом) Банком частини 2 даної Заяви будуть дії Банку по відкриттю Вкладного рахунку, перерахуванню суми Вкладу з Рахунку Клієнта на Вкладний рахунок. Банк, на підтвердження 
факту укладання зі мною Договору вкладу, має право (але не зобов’язаний) протягом строку, зазначеного в п. 2.4. частини 2 даної Заяви, повідомити мене про акцепт моєї пропозиції про укладення зі мною 
Договору вкладу SMS-повідомленням/листом – повідомленням на електронну пошту за номером телефону/електронною адресою, вказаними в Розділі  «Контактна інформація» Опитувальника-анкети, або 
іншими засобами зв`язку. При цьому я розумію і погоджуюсь з тим, що Договір вкладу, буде вважатись укладеними з дати виконання Банком дій, вказаних в даному пункті, незалежно від того, чи було 
передбачене цим пунктом повідомлення відправлене Банком, а якщо таке повідомлення було відправлене Банком – то незалежно від того, чи було таке повідомлення отримане мною, або, по будь-яким 
причинам, було отримане мною пізніше, вказаного в п. 2.4. частини 2 даної Заяви строку; 
2.3.3.  інформація про умови обраного мною депозитного продукту Банка буде надіслана мені в електронному вигляді відразу після отримання Банком мого Розпорядження по вкладу. 
2.4. Наступним прошу вважати строком для відповіді на мою оферту про укладення Договору вкладу - 30 (тридцять) календарних днів, з дати отримання мого Розпорядження по вкладу Банком за допомогою 
Систем ДБО, стосовно підтвердження мого бажання акцептувати Банком частину 2 даної Заяви.  
ЗАЯВА (ОФЕРТА) частина 3: 
3. Я, що нижче підписався (надалі - Клієнт), дані якого зазначені в Розділі 1 «Клієнт» ІБ Заяви та в Опитувальнику-анкеті, пропоную (роблю оферти) Банку: 

3.1. укласти зі мною договір (надалі – Кредитний договір) на умовах, викладених в частині 3 даної Заяви, та згідно істотних умов кредитного договору, уточнених в електронній заявці,  надісланій мною за 
допомогою Систем ДБО (надалі – Розпорядження), Умовах надання та обслуговування кредитів АТ «БАНК ФОРВАРД» (надалі – Умови) та Умов дистанційного обміну інформацією між  Клієнтом та АТ «БАНК 
ФОРВАРД» щодо отримання Кредиту (Додаток до Умов дистанційного банківського обслуговування АТ «БАНК ФОРВАРД») (надалі - Умови дистанційного обміну інформацією), в рамках якого прошу: 
3.1.1.  відкрити поточний рахунок у валюті – гривня (далі – Рахунок), номер якого буде зазначено у Графіку платежів, який буде використовуватись для надання, повернення та обліку кредитних коштів та 
заборгованості за Кредитним договором, а також присвоїти номер Кредитному договору; 
3.1.2. зарахувати кредитні кошти на Рахунок в сумі, зазначеній в Розпорядженні. Розмір бажаного кредиту буде зазначений в надісланому мною Розпорядженні, який не може бути меншим 1000,00 (однієї 
тисячі) грн. та не більше 19 999,00 (дев’ятнадцяти тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’яти) грн. з процентною ставкою та з щомісячною комісією за розрахунково-касове обслуговування у розмірі, визначеному 
діючими тарифами Банку на дату відправлення мого Розпорядження, на строк від 6 до 36 міс. (надалі - Кредит); 
3.1.3.  списати/ перерахувати з Рахунку Кредит згідно з моїми дорученнями, викладеними нижче в частині 3 даної Заяви; 
3.1.4. у випадку, якщо в надісланому Розпорядженні в графі «Програма страхування від нещасних випадків і хвороб включено» ІБ  вказане значення «Так», прошу Банк в безготівковому порядку, за рахунок 
наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії за весь період страхування;  
3.1.5. у випадку, якщо в надісланому Розпорядженні в графі «Програма страхування фінансових ризиків, пов’язаних із недобровільною втратою роботи позичальником включено» ІБ вказане значення «Так», 
прошу Банк в безготівковому порядку, за рахунок наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії за весь період страхування; 
3.1.6. у випадку, якщо в надісланому Розпорядженні в графі «Програма страхування «Перша допомога» включено» ІБ вказане значення «Так», прошу Банк в безготівковому порядку, за рахунок наданого 
Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь  ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії за весь період страхування; 
3.1.7. у випадку, якщо в надісланому Розпорядженні в графі «Програма страхування «Моя улюблена квартира» включено» ІБ вказане  значення «Так», прошу Банк в безготівковому порядку, за рахунок 
наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь  ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії за весь період страхування; 
3.1.8. у випадку, якщо в надісланому Розпорядженні в графі «Активувати Послугу «SMS-сервіс» за Кредитним договором» вказано значення «Так», прошу Банк активувати послугу «SMS-сервіс» в рамках 
Кредитного договору. Цим я підтверджую, що я ознайомлений, розумію і згоден з тим, що маю право відмовитись від користування послугою «SMS-сервіс» шляхом звернення до Банку, з оплатою лише за 
фактичні місяці користування послугою.  
3.2. Я прошу Банк, не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день, наступний за днем надання Кредиту (зарахування суми Кредиту на Рахунок), переказати з Рахунку на Рахунок Картки суму грошових коштів у 
розмірі суми Кредиту, вказану в Розпорядженні, зменшену на суми, вказані в графі «Страхова премія» Розділів «Програма страхування від нещасних випадків і хвороб» (за весь період страхування), 
«Програма страхування фінансових ризиків, пов’язаних із недобровільною втратою роботи позичальником» (за весь період страхування), «Програма страхування «Перша допомога»  (за весь період 
страхування), «Програма страхування «Моя улюблена квартира» (за весь період страхування). Для здійснення переказу грошових коштів з Рахунку на Рахунок Картки, я надаю Банку право на оформлення 
розрахункових документів від мого імені. 
3.2.1.  складовими і невід'ємними частинами Кредитного договору будуть: частина 3 даної Заяви, Графік платежів (що містить окрім іншого, інформацію про дати і розміри чергових платежів), Умови, Умови 

Додаток  до Наказу №452 від 18.09.2018 року 

http://www.forward-bank.com/
http://www.forwardbank.com.ua/
http://www.forwardbank.com.ua/
http://www.forwardbank.com.ua/
http://www.forward-bank.com/


Заява (Оферта) № <Номер договору>, аркуш 2 (продовження, початок на першому аркуші) 

 
дистанційного доступу, Умови дистанційного обміну інформацією, примірники яких я маю, які розміщені Банком в місці, в якому було оформлено дану Заяву, в мережі Інтернет на сайті Банку www.forward-
bank.com , у відділеннях Банку, з якими я ознайомлений, повністю згоден, зміст яких розумію і положення яких зобов'язуюся неухильно дотримуватись. 
3.3. Наступним я розумію і погоджуюсь з тим, що: 
3.3.1.  підставою прийняття Банком моєї пропозиції про укладення зі мною Кредитного договору є отримання Розпорядження Банком за допомогою Систем ДБО, із підтвердженням мого бажання отримати 
кредитні кошти та проханням до Банку акцептувати дану частину 3 Заяви, а також перерахувати Кредит на Рахунок  Картки; 
3.3.2.  прийняттям (акцептом) Банком даної частини 3 Заяви будуть дії Банку по зарахуванню кредитних коштів на Рахунок та їх подальшого списання/ безготівковому перерахування з Рахунку згідно з 
дорученнями Клієнта, викладеними в частині 3 даної Заяви, здійснені в межах строку для відповіді, зазначеного в п. 3.4 цієї Заяви; 
3.3.3.  Банк, на підтвердження факту укладання зі мною Кредитного договору, має право (але не зобов’язаний) повідомити мене про акцепт моєї пропозиції про укладення зі мною Кредитного договору SMS- 
повідомленням/листом – повідомленням на електронну пошту за номером телефону/електронною адресою, вказаними в Розділі «Контактна інформація» Опитувальника-анкети, або іншим засобом зв`язку. 
При цьому я розумію і погоджуюсь з тим, що Кредитний договір, буде вважатись укладеними з дати виконання Банком дій, вказаних в п. 3.3.2.  частини 3 даної Заяви, незалежно від того, чи було повідомлення 
відправлене Банком, а у разі відправлення Банком – то незалежно від того, чи було таке повідомлення отримане мною; 
3.3.4.  строк дії Кредитного договору буде відповідати строку дії Договору банківського обслуговування (якщо інше не буде обумовлено в Умовах/Умовах банківського обслуговування); 
3.3.5.  інформація про умови кредитування і сукупну вартість Кредиту, в рамках Кредитного договору, розраховані відповідно до вимог чинного законодавства України, буде надана мені в письмовому вигляді в 
дату оформлення частини 3 даної Заяви  та надіслана мені в електронному вигляді відразу після отримання Банком мого Розпорядження; 
3.3.6. у п.3.1.2 частини 3 даної Заяви вказана інформація про максимально можливий розмір Кредиту на дату оформлення даної Заяви. 
3.4. Наступним прошу вважати строком для відповіді на мою оферту про укладення Кредитного договору - 30 (тридцять) календарних днів, з дати отримання мого Розпорядження Банком за допомогою 
Систем ДБО, стосовно підтвердження мого бажання акцептувати Банком частину 3 даної Заяви. 
ЗАЯВА (ОФЕРТА) частина 4: 
4.  У випадку якщо в графі «E-mail» Розділу 1 «Клієнт» ІБ вказана адреса електронної пошти, прошу направляти мені за вказаною адресою електронної пошти документи, 
передача/вручення/виставлення/направлення мені яких передбачені укладеними між мною і Банком договорами, а також інші документи та інформацію на розсуд Банку (зокрема рекламного характеру). Цим я 
підтверджую, що: 
4.1. я маю в своєму розпорядженні технічні та інші можливості для отримання і ознайомлення з документами та іншою інформацією, що будуть направлені мені Банком з використанням електронних засобів 
зв'язку на вказану мною адресу електронної пошти; 
4.2. я ознайомлений, розумію і згоден з тим, що Банк не несе відповідальність за збитки, витрати, а також інші негативні наслідки,  які можуть виникнути у випадку, якщо документи та інша інформація, 
направлені мені Банком за вказаною мною адресою електронної пошти, стануть доступні третім особам. 
5. Своїм підписом під цією Заявою я: 
5.1.  погоджуюся та даю дозвіл на те, що Банк має право направляти мені телеграми/ листи – повідомлення за допомогою поштових відправлень на адреси, вказані мною в Опитувальнику-анкеті до Заяви та 
в Заяві (в т.ч. і на поштову адресу місця моєї роботи)/ SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту/ повідомлення, відправлене іншими засобами, передбаченими цією Заявою, про акцепт 
Банком моїх пропозицій (оферт)/ про виконання/неналежне виконання мною моїх зобов‘язань за Договором банківського обслуговування та/або Договором вкладу, та/або Кредитним договором, іншу 
інформацію, пов‘язану із вищезазначеними договорами/ комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали, при цьому я погоджуюсь з тим, що направлення вказаної інформації на адреси (в т.ч. і на поштову 
адресу місця моєї роботи)/номери телефонів повідомлених мною, Банк буде здійснювати як самостійно, так із залученням контрагентів (операторів мобільного зв’язку тощо). Я погоджуюсь і розумію, що саме я 
несу всі ризики, пов‘язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам;  
5.2. підтверджую, що я не приховав (-ла) від Банку обставини, які б могли у випадку їх виявлення негативно вплинути на рішення Банку укласти зазначені в цій Заяви договори; 
5.3. даю свою згоду на обробку (як з використанням засобів автоматизації, так і без використання засобів автоматизації) і передачу третім особам моїх персональних даних та інших відомостей відповідно до 
Умов. Така згода дана як Банку, так і третім особам, що отримали такі персональні дані від Банку на основі зробленої мною згоди; 
5.4. доручаю Банку за відсутності (недостатності) грошових коштів на Рахунку в дату чергового платежу списувати з Рахунку Картки грошові кошти в розмірі що дорівнює різниці між розміром чергового 
платежу і сумою фактично розміщених мною на Рахунку грошових коштів для оплати такого чергового платежу; 
5.5. доручаю Банку за відсутності (недостатності) грошових коштів на будь-якому з рахунків, відкритих на умовах Договорів про надання та використання платіжної картки, укладених мною з Банком раніше 
або таких, що будуть укладені в майбутньому, в дати чергових платежів, встановлених такими Договорами, списувати з Рахунку Картки грошові кошти в розмірі що дорівнює різниці між розміром чергового 
платежу і сумою фактично розміщених мною на вказаних рахунках грошових коштів для оплати відповідних чергових платежів. 
5.6. надаю Банку право на складання розрахункових документів від мого імені для здійснення Банком переказу грошових коштів відповідно до підпунктів 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 даної 
Заяви; 
5.7. підтверджую Банку дійсність і достовірність відомостей, повідомлених мною Банку в Опитувальнику-анкеті, а також всі відомості, зазначені в Розділі «Клієнт» ІБ Заяви, і не заперечую проти їх перевірки 
Банком; 
5.8. підтверджую отримання повної і достовірної інформації про кредити, що надаються в рамках Кредитного договору, зокрема про всі витрати пов'язані з їх наданням; 
5.9. підтверджую, що Банк має право на свій розсуд змінювати черговість погашення заборгованості; 
5.10. погоджуюсь, що при оформленні зі сторони Банку будь-яких документів, що направляються на мою адресу, такі документи можуть бути підписані на розсуд Банку, будь-якою уповноваженою на те особою 
Банку (в тому числі на підставі довіреності) так і скріплені аналогом власноручного підпису уповноваженої особи Банку, шляхом факсимільного  відтворення  такого підпису за допомогою засобів механічного 
або іншого копіювання  або шляхом іншого відтворення такого підпису (наприклад, типографським способом); 
5.11. підтверджую ознайомлення, що зразком аналога власноручного підпису уповноваженої особи Банку є:   

 
5.12. своїм підписом під даною Заявою та відповідною відміткою в Розпорядженні я підтверджую, що надаю безстрокову згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій 
інформацію про себе та відомості за Кредитним договором надані Банком до бюро кредитних історій; 
5.13. розумію і погоджуюся з тим, що електронні документи, оформлені і підписані мною аналогом власноручного підпису відповідно до Умов дистанційного доступу, вважатимуться такими, що мають рівну 
юридичну силу з документами, складеними на паперовому носієві і підписаними моїм власноручним підписом; 
5.14. даю свою згоду, після виявлення мною бажання за допомогою Систем ДБО отримати кредитні кошти та укласти зі мною Кредитний договір, на отримання за допомогою засобу почтового зв’язку 
примірника Графіка платежів, який є невід’ємною частиною Кредитного договору, після акцепту Банком моєї пропозиції (оферти), що вказана у частині 3 даної Заяви. 
6. Своїм підписом під цим пунктом Заяви я підтверджую, що до підписання цієї Заяви я був ознайомлений з умовами гарантування вкладів, а саме: 
6.1. з вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», включаючи випадки в яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) не відшкодовує кошти 
вкладникам, що зазначені у п.4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та  інформація про що розміщена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua); 
6.2. про суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами відповідно до інформації,що зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за посиланням: http://www.fg.gov.ua/dlia-
vkladnykiv/umovy-harantuvannia; 
6.3. щодо припинення нарахування процентів за договором у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку); 
6.4. щодо відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті, що відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку); 
6.5. з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена за посиланням: http://www.forward-bank.com/deposits/about/ garantuvannya-vkladiv/. 

Клієнт________<ПІБ Клієнта>_______________________________________________ ____________________    

 
7. Своїм підписом під Заявою я також підтверджую:  
7.1. отримання мною на руки одного примірника Заяви; 
7.2. Банк  ознайомив мене з інформацією, вказаною в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р. щодо договорів, вказаних у 
частинах 1, 2, 3 цієї Заяви; 
7.3. я зобов‘язаний регулярно звертатись до Банку, шляхом відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою www.forward-bank.com, для отримання відомостей про зміни та 
доповнення, що мали місце в документах, зазначених в цій Заяві; відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою www.forward-bank.com прирівнюється до мого звернення за 
відповідною інформацією безпосередньо до Банку; 
7.4. будь-які невідповідності тексту даної Заяви (підчистки, дописування, доповнення, виправлення або будь-які інші зміни, виконані рукописним, печатним або іншим способом тощо) типовій формі Заяви, 
діючій в Банку на дату її підписання, не мають юридичної сили. 
 
 

Клієнт ________________________<ПІБ Клієнта>________________________________________________________ ____________________________     «<ДД>»<місяць><РРРР>р.   

       Прізвище, ім‘я, по-батькові (повністю)                                                                                                                            (Підпис)                                  Дата Заяви 
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