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АНКЕТА - ЗАЯВА № <_> 

про акцепт Публічної пропозиції АТ«БАНК ФОРВАРД» на укладення Договору про банківське 

обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК ФОРВАРД» 

 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК АНКЕТИ-ЗАЯВИ 

КЛІЄНТ  
ПІБ: <_> 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: <_> 

E-mail: <_> 

Мобільний телефон: <_> 

Паспорт: <_> 

Адреса реєстрації: <_> 

Адреса проживання: <_> 

 
РОЗДІЛ 2. АКЦЕПТ  Публічної пропозиції АТ «БАНК ФОРВАРД» на укладення Договору про банківське 

обслуговування фізичних осіб (далі – «Публічна пропозиція») 

2.1. Підписанням власноруч цієї Анкети –Заяви про акцепт Публічної пропозиції АТ«БАНК ФОРВАРД» на 

укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК ФОРВАРД» (далі – “Акцепт”) я, 

<_> (П.І.Б. Клієнта): 

2.1.1.прошу відкрити мені вкладний (депозитний) рахунок  <_> у  <_> на моє ім’я;  

2.1.2. беззастережно підтверджую, що приймаю Публічну пропозицію АТ «БАНК ФОРВАРД» на укладення 

Договору про банківське обслуговування  фізичних осіб (надалі за текстом- ДБО), яка розміщена на Сайті АТ 

«БАНК ФОРВАРД» https://www.forward-bank.com,  в повному обсязі, з урахуванням умов надання всіх послуг, як 

обраних безпосередньо при прийнятті ДБО, так і послуг, що можуть бути надані мені в процесі обслуговування (з 

урахуванням всіх змін) і погоджуюся з тим, що можу обирати будь-які передбачені ДБО послуги;  

2.1.3.  підтверджую, що ця Анкета –заява разом з Публічною пропозицією АТ «Банк Форвард» на укладення 

Договору про банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами складають Договір про надання банківських 

послуг (далі- Договір), укладання якого я підтверджую і зобов’язуюсь виконувати його умови; ознайомлений з 

даними документами (згідно з вимогами діючого законодавства) та отримав їх примірники у мобільному додатку, 

вони мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення; 

2.1.4. підтверджую, що: (а) в день підписання цього Акцепту отримав примірник Договору та всіх додатків до 

нього, самостійно отримав Публічну пропозицію (б) ознайомлений зі змістом Інструкції про  відкриття  і закриття 

рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, також мені відомо про 

те, що рахунки відкриті на підставі Договору забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних 

із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності; (в) надаю Банку доручення на 

здійснення договірного списання коштів у визначених Договором випадках та порядку з будь-яких рахунків, що 

будуть відкриті мені на підставі Договору; (г) до укладення Договору отримав інформацію, зазначену в частині 

другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; (д) в 

дату підписання цього Акцепту отримав примірник Акцепту в паперовому вигляді;  

2.1.5. Вся інформація, надана мною Банку в цій Заяві є повною, достовірною і я зобов’язуюся повідомляти Банк про 

будь-які зміни в цій інформації в установленому ДБО порядку; 

2.1.6. прошу вважати наведений зразок мого власноручного підпису або його аналоги (у т.ч. мій електронний 

підпис) обов’язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками які відкриті або будуть відкриті мені в Банку. 

Визнаю, що накладення аналогу власноручного підпису  має рівнозначні юридичні наслідки  із власноручним 

підписом на документах на паперових носіях. Я підтверджую, що всі наступні правочини  (у т.ч. підписання 

договорів, угод, листів тощо) можуть вчинятися мною та/або Банком  з використанням електронного підпису. 

2.1.7. підтверджую, що я не є податковим резидентом США;   

2.1.8. Згідно Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», я надаю Банку/Оператору 

мобільного зв’язку згоду на обробку, передачу та отримання Банком від/до Бюро кредитних історій (та інших 

третіх осіб з метою встановлення кредитного ліміту) інформації про себе, а саме: доступ до своєї кредитної історії, 

як для укладення договору про надання банківських послуг, так і на період його дії; 

2.1.9. Я підтверджую, що підписання мною Опитувальника клієнта-фізичної особи може здійснюватися 

власноручним підписом, а у разі формування Опитувальника клієнта-фізичної особи в електронному вигляді, - 

цифровим власноручним підписом або кваліфікованим електронним підписом, або удосконаленим електронним 

підписом, або простим електронним підписом, або іншим електронним підписом передбаченим законодавством 

https://www.forward-bank.com/
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та/або Договором; 

2.1.10. Підтверджую, що отримав в письмовій формі (паперовій або електронній) довідку про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб та ознайомився з її змістом. Дата отримання/ ознайомлення: ___________ р.; 

2.1.11. Усі листування щодо цього Договору прошу здійснювати через мобільний додаток або через інші 

дистанційні канали, відповідно до умов Договору; 

2.1.12. Вклад – це 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. 

 

РОЗДІЛ 3. ЗАЯВИ НА УКЛАДЕННЯ УГОД 

БЛОК 1: ЗАЯВИ 
Я, що нижче підписався (далі - Клієнт), дані якого зазначені в Розділі 1 Інформаційного блоку Заяви  (далі – ІБ) 

цієї Анкети -Заяви  пропоную АТ «Банк Форвард», (далі – Банк), укласти Угоду про відкриття поточного рахунку  

(далі – Угода), яка є невід'ємною частиною Договору про банківське обслуговування фізичних осіб (далі – 

Договір), в рамках якої прошу Банк:    

3.1.на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку відкрити Клієнту поточний рахунок у <_> № 

___________(далі – Рахунок) відповідно до умов цієї Угоди, Публічної пропозиції АТ«БАНК ФОРВАРД» на 

укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб (далі – ДБО) та чинного законодавства України. 

3.2.прийняти і зарахувати на Рахунок грошові кошти, виконати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу 

відповідних сум з Рахунку та провести розрахунково-касове та банківське обслуговування Клієнта, здійснити інші 

операції за Рахунком у відповідності із положеннями цієї Угоди, ДБО та вимогами чинного законодавства України. 

3.3.Банк самостійно встановлює фіксований перелік послуг, які надаються Банком Клієнту, та їх вартість. Перелік 

послуг для цієї Угоди визначається в Тарифах по продукту <_> (далі – Тарифи), що розміщені на офіційному сайті 

Банку (https://www.forward-bank.com), а також на інформаційних стендах у відділеннях Банку. 

3.4. Клієнт зберігає на Рахунку грошові кошти, здійснює розрахунки у формах та у порядку, передбаченому ДБО та 

чинним законодавством України, здійснює вчасно оплату послуг Банку, згідно з діючими Тарифами.   

 

БЛОК 2: ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗГОДИ 
3.2.1. Сторони погодились, що ДБО та Тарифи є невід’ємною частиною Угоди та розміщені на офіційному сайті 

Банку (https://www.forward-bank.com) а також на інформаційних стендах у відділеннях Банку, де Вкладник 

зобов’язаний регулярно ознайомлюватись з чинною редакцією ДБО та Тарифів. 

3.2.2. Підписуючи дану Угоду, Клієнт підтверджує, що він: 

3.2.2.1.ознайомлений, розуміє і повністю згоден з усіма положеннями Угоди та ДБО і зобов'язується неухильно їх 

дотримуватись. 

3.2.2.2. погоджується з тим, що перелік та/або вартість послуг, що зазначені в Тарифах можуть бути змінені. 

Порядок зміни переліку та/або вартості послуг, визначається Умовами 

3.2.2.3. до підписання цієї Угоди я був ознайомлений з умовами гарантування вкладів, а саме: 

- з вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», включаючи випадки в 

яких Фонд  гарантування вкладів фізичних осіб 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 гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет  (www.fg.gov.ua); 

- про суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами відповідно до інформації, що зазначена на 

офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: 

https://www.fg.gov.ua/articles/19-koshti-shcho-garantuyutsya-fondom.html; 

- з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена за посиланням: http://www.forward-

bank.com/deposits/about/garantuvannya-vkladiv/. 

- 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. 

3.2.3.. Сторона договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, 

якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею 

регіональними торгово-промисловими палатами. 

3.2.4. Про зміни в тарифах і умовах надання послуги Банк інформує Клієнта одним із зазначених способів: шляхом 

розміщення повідомлення на інформаційних стендах в представництвах/відділеннях Банку або шляхом  

розміщення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою: https://www.forward-bank.com не пізніше, ніж 

за 7 (сім) календарних днів до дати введення у дію відповідних змін до Тарифів. 

3.2.5. З питань виконання сторонами умов договору клієнт має право звернутись до банку у будь-який з доступних 

способів (на вибір клієнта): шляхом направлення відповідного листа за реквізитами, що наведені вище; або шляхом 

звернення за телефоном № +38 (044) 390-95-95 — телефон в Києві, 0 800 300 880 — безкоштовно в межах України, 

583 — з мобільного; або шляхом направлення повідомлення в особистому кабінеті Інтернет-банку (розділ 

«Переписка з банком»); або у письмовому вигляді за адресою місцезнаходження АТ «БАНК ФОРВАРД». 

https://www.forward-bank.com/
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3.2.6. Відповідно до законодавства України споживач має право звернутися за захистом прав споживачів 

фінансових послуг до Національного банку України, а також до суду. 

3.2.7.Клієнт має право у будь-який час розірвати Договір з власної ініціативи та закрити Рахунок на підставі 

власної заяви за умови відсутності заборгованості за наданими послугами та/або заборгованості  з відшкодування 

Банку завданих збитків, а також пені. 

3.2.8. Тарифи та комісії за поточним рахунком, а також за додатковими послугами банку чи супутніми послугами 

третіх осіб, що надаються під час укладення договору, можуть бути змінні протягом всього строку користування 

рахунком. 

3.2.9. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за договором про надання послуги залучення у 

вклади (депозити) коштів і банківських металів, відкриття та ведення поточних рахунків Банк несе 

відповідальність, встановлену ДБО та чинним законодавством України. 

Реквізити та підписи Сторін 

Банк: Клієнт: 

АТ «Банк Форвард» <_> 

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 

буд. 105 

Адреса реєстрації: <_> 

Ідентифікаційний код 34186061 

ІПН 341860626597 Паспорт: <_> 

Свідоцтво платника ПДВ № 100268633 Виданий : <_> 

Кореспондентський рахунок 

№UA233000010000032001120101026    в Національному 

банку України, код банку 300001 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: <_> 

<_> 
____________________ /<_>/ 

М.П. 

 

____________________ /<_>/ 

 

 

Примірник Анкети-заяви отримав  __________________/<_>/ 

ВІДМІТКИ БАНКУ 

ЗАСВІДЧУЮ СПРАВЖНІСТЬ ПІДПИСУ <_>, ЯКИЙ ЗРОБЛЕНО В МОЇЙ ПРИСУТНОСТІ.  

ПІБ відповідального працівника   Підпис  

 

 
 
 
 

 

 


