ПРОХАННЯ МАТИ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ПРИ СОБІ ПРИ ЗВЕРНЕННІ ДО БАНКУ
Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД»
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105
Код банку 380418, Ідентифікаційний код юридичної особи 34186061
Банківська ліцензія НБУ № 226 від «30» жовтня 2014 р.
тел: 583 (з мобільного), 0 800 300 880, 044 390 95 95 (для Києва)
http://www.forward-bank.com
НОМЕР КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ
для оплати через автоматичні каси:

ОФЕРТА № <_>, аркуш 1

<_>
БЛОК 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК ОФЕРТИ
КЛІЄНТ
ПІБ: <_>
E-mail: <_>

Паспорт: <_>
Адреса реєстрації: <_>
Адреса проживання: <_>

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
Номер договору: <_>
Назва продукту: <_>
Рахунок для погашення заборгованості: <_>
Сума Кредиту: <_> грн.
Строк Кредиту: <_> днів, з <_> по <_>
Умови надання та обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД»: затверджені Наказом № <_> від <_> р.
ДОРУЧЕННЯ НА ПЕРЕКАЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Прошу переказати грошові кошти з Рахунку за наступними реквізитами:
- ПІБ одержувача (повністю): <_>
- Ідентифікаційний номер одержувача: <_>
- МФО банку: 380418
- Номер рахунку одержувача: <_>
- Найменування банку одержувача: ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
- Призначення платежу: Перерахування коштів за дорученням клієнта <_> згідно договору № <_> від <_>
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАРТКУ
Тип картки: Visa/ MasterCard
Програма страхування від нещасних випадків і хвороб
держателів банківських платіжних карток включено: <_>
Активувати Послугу «SMS-сервіс»: Ні
Умови надання та обслуговування платіжних карток ПАТ
«БАНК ФОРВАРД»: затверджені Наказом № <_> від <_> р.

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків:<_>
Мобільний телефон: <_>
Ставка по Кредиту (на строкову частину Основного боргу): <_> % річних
Ставка по Кредиту (на прострочену частину Основного боргу): 0,00001 % річних
Разова комісія: <_> грн.
Щомісячна комісія: <_> грн.
Плата за пропущення платежів: одного – 50 грн., двох (підряд) – 100 грн., трьох (підряд) – 250 грн., чотирьох
(підряд) – 500 грн.

Ставка Ліміту: 25,00 % річних
Плата за обслуговування картки (щорічна): не тарифікується
Плата за обслуговування рахунку (щомісячна): не тарифікується
Плата за обслуговування кредитної заборгованості (щомісячна): 2,5%

ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ХВОРОБ
Включено: <_>
Страхова премія: <_> грн., за кожен місяць протягом Періоду
Період страхування: <_> міс.
страхування
ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕДОБРОВІЛЬНОЮ ВТРАТОЮ РОБОТИ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ
Включено: <_>
Страхова премія: <_> грн., за кожен місяць протягом Періоду
Період страхування: <_> міс.
страхування
ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ «ПЕРША ДОПОМОГА»
Включено: <_>
Страхова премія: <_> грн.
Період страхування: <_> міс.
ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ «МОЯ УЛЮБЛЕНА КВАРТИРА»
Включено: <_>
Страхова премія: <_> грн.
SMS-СЕРВІС ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ
Активувати послугу: <_>

Період страхування: <_> міс.

Плата за надання послуги: <_> грн., за кожен місяць протягом Строку надання послуги

Номер договору страхування: <_>

Номер договору страхування: <_>

Номер договору страхування: <_>

Номер договору страхування: <_>

Строк надання послуги: <_> міс.

БЛОК 2. ОФЕРТА
Я, що нижче підписався (далі - Клієнт), дані якого зазначені в Розділі «Клієнт» Інформаційного блоку Оферти (далі – ІБ) цієї Оферти (далі – Оферта), пропоную (роблю оферти) Публічному акціонерному товариству «БАНК
ФОРВАРД» (Банківська ліцензія, видана НБУ, № 226 від «30» жовтня 2014 р.) (далі - Банк):
1.
Оферта 1: На умовах, викладених в цій Оферті, Умовах надання та обслуговування кредитів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (далі - Умови по кредитам), зазначених в Розділі «Кредитний договір» ІБ, укласти зі мною Кредитний
договір (далі – Кредитний договір), в рамках якого прошу Банк:
1.1. відкрити рахунок у валюті гривні, що буде використовуватись для надання, повернення та обліку кредитних коштів та заборгованості за Кредитним договором (далі – Рахунок), номер Рахунку зазначений в графі «Рахунок для
погашення заборгованості» Розділу «Кредитний договір» ІБ;
1.2. надати мені кредит в сумі, зазначеній в графі «Сума Кредиту» Розділу «Кредитний договір» ІБ (далі - Кредит), шляхом зарахування суми Кредиту на Рахунок та її подальшого безготівкового переказу з Рахунку згідно з
дорученням(-и) Клієнта, викладеним(-и) нижче в даному пункті Оферти;
1.3. в безготівковому порядку, за рахунок наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь Банку суму Разової комісії у розмірі <_> грн.
1.4. у випадку, якщо у графі «Включено» Розділу «Програма страхування від нещасних випадків і хвороб» ІБ вказане значення «Так», в безготівковому порядку, за рахунок наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на
користь Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804) суму страхової премії у розмірі <_> грн. за весь період страхування;
1.5. у випадку, якщо у графі «Включено» Розділу «Програма страхування фінансових ризиків, пов’язаних із недобровільною втратою роботи позичальником» ІБ вказане значення «Так», в безготівковому порядку, за рахунок
наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804) суму страхової премії у розмірі <_> грн. за весь
період страхування;
1.6. у випадку якщо у графі «Включено» Розділу «Програма страхування «Перша допомога»» ІБ вказане значення «Так», в безготівковому порядку, за рахунок наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь
Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804) суму страхової премії у розмірі <_> грн. за весь період страхування;
1.7. у випадку якщо у графі «Включено» Розділу «Програма страхування «Моя улюблена квартира»» ІБ вказане значення «Так», в безготівковому порядку, за рахунок наданого Кредиту, списати з Рахунку та зарахувати на користь
Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804) суму страхової премії у розмірі <_> грн. за весь період страхування;
1.8. в безготівковому порядку переказати з Рахунку на відкритий в Банку на моє ім'я банківський рахунок, номер якого вказаний в Розділі «Доручення на переказ грошових коштів» ІБ, суму грошових коштів у розмірі суми Кредиту,
вказаної в графі «Сума Кредиту» Розділу «Кредитний договір» ІБ, зменшеної на суми, зазначені в моїх дорученнях після п. 1.2 цієї Оферти та в іншому (-их) розрахунковому (-их) документі (-ах), що оформлений (-і) разом з
поданням цієї Оферти та містить (-ять) моє доручення на переказ грошових коштів на вказаний (-і) мною рахунок (-ки);
1.9. виконати мої доручення, що зазначені після п. 1.2 цієї Оферти, а також доручення на переказ грошових коштів на вказаний (-і) мною рахунок (-ки), зазначений (-і) в іншому (-их) розрахунковому (-их) документі (-ах), що
оформлений (-і) разом з поданням цієї Оферти, не пізніше робочого дня, наступного за днем надання (зарахування на Рахунок) Кредиту, а у разі необхідності реєстрації відкритого в Банку на моє ім'я банківського рахунку <_>
до відповідного контролюючого органу – не пізніше робочого дня, наступного за днем такої реєстрації.
1.10. у випадку, якщо у графі «Активувати послугу» Розділу «SMS-сервіс за Кредитним договором» ІБ вказане значення «Так», активувати послугу «SMS-сервіс» в рамках Кредитного договору. Цим я підтверджую, що я
ознайомлений, розумію і згоден з Умовами надання виписки по рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою послуги «SMS-сервіс» Банку, що є невід'ємною частиною Умов по кредитам, що я маю технічні
можливості для отримання послуги «SMS-сервіс» і в тому числі, що за надання послуги «SMS-сервіс» Банк має право щомісячно стягувати з мене в рамках Кредитного договору плату у розмірі <_> грн.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
5.
-

-

-

Оферта 2: На умовах, викладених в цій Оферті, Умовах надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (далі - Умови по карткам), зазначених в Розділі «Інформація про картку» ІБ, та в Тарифах по
карткам Банку (далі - Тарифи по карткам), укласти зі мною Договір про надання та використання платіжної картки (далі - Договір про Картку), в рамках якого:
випустити на моє ім‘я платіжну картку, найменування якої вказане в графі «Тип картки» Розділу «Інформація про Картку» ІБ (далі - Картка);
відкрити на моє ім’я поточний рахунок у гривні, для використання в рамках Договору про Картку, в тому числі для розміщення коштів та відображення операцій, здійснених з використанням Картки, з дебетно-кредитним
порядком обслуговування рахунку (далі – Рахунок Картки) та який забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Із змістом Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за
довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися Рахунком Картки зобов’язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою
проживання, вказаною в Розділі «Клієнт» ІБ. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово;
для здійснення операцій за Рахунком Картки, сума яких перевищує залишок грошових коштів на Рахунку Картки, встановити мені Ліміт в межах якого я маю право здійснювати операції з використанням Картки за рахунок
наданого Банком кредиту в межах п’ятдесяти тисяч гривень та здійснювати у відповідності до статті 1069 Цивільного кодексу України кредитування Рахунку Картки.
Наступним я погоджуюсь з тим, що:
акцептом моєї оферти про укладення Кредитного договору (оферти 1) будуть дії Банку по: зарахуванню кредитних коштів на Рахунок та їх подальшому безготівковому переказу з Рахунку згідно з дорученням(-и) Клієнта,
викладеним(-и) в п.1 даної Оферти, здійснені в межах строку для відповіді, зазначеного в п. 4.1. цієї Оферти;
акцептом моєї оферти про укладення Договору про Картку (оферти 2) будуть дії Банку по відкриттю мені Рахунку Картки, здійснені в межах строку для відповіді, зазначеного в п. 4.2. цієї Оферти.
Банк, на підтвердження факту укладання зі мною Кредитного договору/ Договору про Картку має право (але не зобов’язаний) повідомити мене про акцепт моєї пропозиції про укладення зі мною відповідного договору SMSповідомленням/ листом/ електронним листом. При цьому я розумію і погоджуюсь з тим, що зазначені в цьому пункті договори будуть вважатись укладеними з дати виконання Банком дій, вказаних в пункті 3 цієї Оферти,
незалежно від того, чи було повідомлення відправлене Банком, а у разі відправлення Банком – то незалежно від того, чи було таке повідомлення отримане мною.
Наступним прошу вважати:
строком для відповіді на мою оферту про укладення Кредитного договору 30 (тридцять) календарних днів з дати цієї Оферти (вказаної в кінці Оферти);
строком для відповіді на мою оферту про укладення Договору про Картку 60 (шістдесят) місяців з дати цієї Оферти (вказаної в кінці Оферти).
Підписанням цієї Оферти я підтверджую, що:
до підписання цієї Оферти я був(ла) в письмовій формі повідомлений(а) про те, що кредитодавцем, якому я роблю оферти, є Банк, місцезнаходження якого вказане в верхній частині першого аркуша цієї Оферти, а також
був(ла) в повному обсязі в письмовій формі повідомлений(а) про наявні в Банку умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту; порядок обчислення процентних доходів, перелік, розмір і базу розрахунку всіх
комісій, предмет кожної супутньої послуги, обґрунтування вартості супутньої послуги, правило, за яким змінюється процентна ставка за кредитом; фінансові умови Кредитного договору та Договору про картку (включаючи
вартість Кредиту), які окрім ІБ містяться також в Умовах по кредитам та Умовах по карткам;
складовою та невід‘ємною частиною Кредитного договору будуть являтися: дана Оферта, Паспорт споживчого кредиту (що містить окрім іншого інформацію про кількість і розмір платежів, періодичність внесення), Умови по
кредитам, які розміщені Банком в місці, в якому було оформлено дану Оферту, в мережі Інтернет на сайті Банку http://www.forward-bank.com, у підрозділах Банку, з якими я ознайомлений(а), повністю згоден(на), примірники
яких маю, їх зміст розумію та положень яких зобов‘язуюсь неухильно дотримуватись;
складовою та невід‘ємною частиною Договору про Картку будуть являтися: дана Оферта, Тарифи по карткам та Умови по карткам, з якими я ознайомлений, повністю згоден, їх зміст розумію, та положень яких зобов‘язуюсь
неухильно дотримуватись, примірники яких я отримав разом із Правилами користування платіжною карткою;
Банк має право відкрити мені Рахунок Картки та передати мені Картку протягом строку, обумовленого в п. 4.2. цієї Оферти, але не раніше 3 (трьох) місяців з моменту укладення Кредитного договору і за умови належного
виконання мною взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором;

Продовження на наступному аркуші.

ПІБ Клієнта

<_>

Підпис Клієнта

Дата

<_>

ЗАЯВА № <Номер договору>, аркуш 2
Продовження Заяви, початок Заяви на першому аркуші.
-

-

6.
-

інформація про номер відкритого Рахунку Картки та розмір встановленого мені Ліміту буде доведена до мене в порядку, визначеному Умовами по карткам, при цьому, розмір Ліміту кредитування по Картці буде визначений
Банком самостійно, на підставі відомостей, повідомлених мною Банку, але разом з тим Банк не зобов’язаний встановлювати Ліміт та фактично надати кредит на першу мою вимогу (тобто вказане зобов’язання Банку є
відкличним);
строк дії Ліміту під операції з Карткою буде відповідати строку дії Договору про Картку (якщо інше не буде обумовлено в Умовах по карткам);
активація та використання мною Картки буде здійснюватися у відповідності з цією Офертою, а також Умовами по карткам та Тарифами по карткам, що будуть діяти в Банку на момент активації;
з моменту укладення Договору про Картку я буду зобов‘язаний(а) в порядку та терміни, обумовлені Умовами по Карткам, сплачувати Банку комісійні винагороди та інші платежі відповідно діючим в Банку Тарифам по карткам, а
у випадку отримання кредиту в рамках Договору про Картку зобов‘язуюсь погасити такий кредит відповідно до Умов по карткам, а також сплатити Банку проценти за користування таким кредитом та інші платежі, передбачені
діючими в Банку Тарифами по карткам;
дію зі згоди моєї дружини (мого чоловіка), за наявності такої(го);
У випадку, якщо в графі «Програма страхування від нещасних випадків і хвороб держателів банківських платіжних карток включено» (далі – Програма страхування) Розділу «Інформація про картку» ІБ вказано значення «Так»,
я надаю свою згоду на укладення Договору страхування від нещасних випадків і хвороб держателів банківських платіжних карток (надалі – Договір страхування), що складається з двох частин. При цьому я підтверджую, що:
за страхування по Програмі страхування Банк має право списувати з Рахунку Картки суму страхової премії згідно з Договором страхування та зараховувати її на користь Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» (код за ЄДРПОУ 34240804);
в мене відсутні обмеження для страхування по Програмі страхування і я можу бути застрахованою особою в рамках Договору страхування, а у випадку виникнення таких обмежень я зобов`язуюсь негайно повідомити про це
Страховика та Банк.
Частина 1 Договору страхування від нещасних випадків і хвороб держателів банківських платіжних карт. Номер договору страхування: <_>
Місце та дата укладення договору: <_>, Страховик: ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105, Ідентифікаційний код 34240804. Страхувальник (Застрахована особа):
<_>, Адреса: <_>, Дата народження <_> р. Вигодонабувач: ПАТ «БАНК ФОРВАРД», місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського буд. 105. Страховий тариф 1% від Страхової суми за місяць строку дії Договору страхування.
Строк дії Договору страхування – п’ять років з дати набрання Договором чинності.
Період страхування, страхова премія, предмет договору страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, строк дії та порядок зміни і припинення дії Договору страхування, умови здійснення страхової виплати,
причини відмови у страховій виплаті, права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування, інші умови викладені в Частині 2 Договору страхування, що знаходиться
на сайті http:\\digins.ua.
Терміни, що зустрічаються в тексті Договору страхування мають теж саме значення, що і терміни, вказані в Програмі страхування, що знаходиться на сайті http:\\digins.ua.
Страхувальник, підписуючи цей Договір, підтверджує, що:
1) він ознайомлений з правилами та Програмою страхування та погоджується з усіма умовами Договору страхування, отримав Частину 1 та Частину 2 Договору страхування, а також ознайомився на сайті http:\\digins.ua;
2) дає свою згоду на одержання Страховиком відомостей про себе;
3) надає згоду Страховику на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його
персональних даних (в т.ч. інформації про нього з обмеженим доступом) з метою укладення Договору страхування. Персональні дані Страхувальника також можуть надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє
відношення до укладання, виконання, розірвання Договору страхування та/або отримання страхової виплати, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;
4) надає згоду та не заперечує проти проведення Страховиком його ідентифікації та вивчення фінансової діяльності Страхувальника відповідно до вимог законодавства України;
5) отримав від Страховика до підписання цього Договору інформацію відповідно до вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Підписи сторін:

Страховик від імені якого діє страховий агент ПАТ «БАНК ФОРВАРД»
в особі представника
7.

8.
-

-

-

9.
-

-

-

Підпис Страхувальника
Кисельов А.В.

У випадку якщо в графі «Активувати Послугу «SMS-сервіс»» Розділу «Інформація про картку» ІБ вказано значення «Так», прошу Банк після укладення зі мною Договору про Картку активувати послугу «SMS-сервіс» в рамках
такого Договору про Картку. Цим я підтверджую, що я ознайомлений, розумію і згоден з Умовами надання виписки по рахунку Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» ПАТ «БАНК
ФОРВАРД», що є невід'ємною частиною Умов по карткам, що маю технічні можливості для отримання послуги «SMS-сервіс», і що за її надання Банк має право стягувати з мене в рамках Договору про Картку плати відповідно
до Тарифів по Карткам.
Своїм підписом під Офертою я підтверджую, що розумію та погоджуюсь з тим, що:
прийняття Банком цієї Оферти до розгляду не тягне за собою виникнення у Банку обов‘язку з акцепту оферт, зазначених в цій Оферті (в тому числі обов‘язку з відкриття Рахунку Картки та/або надання мені Суми Кредиту на
обумовлених в цій Оферті умовах). Банк може відхилити мою Оферту (не акцептувати оферти, викладені в Оферті), без роз‘яснення причин та без вступу в переписку, та зобов’язується знищити усі надані мною документи;
мій підпис під Офертою є Зразком мого підпису як власника Рахунку Картки. Наведений зразок підпису прошу вважати обов`язковими під час здійснення операцій за Рахунком Картки;
Банк має право списувати на свою користь з Рахунку Картки грошові кошти в оплату платежів, що належать до сплати мною Банку за будь-якими іншими договорами, укладеними мною з Банком;
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 офертах 1-2 цієї
Оферти;
я зобов‘язаний регулярно звертатись до Банку, шляхом відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою http://www.forward-bank.com, для отримання відомостей про Умови по карткам, Тарифи по
карткам та Умови по кредитам, а також для отримання відомостей про зміни та доповнення, що мали місце в Умовах по карткам та Умовах по кредитам;
відвідування відповідних розділів веб-сайту Банку в мережі Інтернет за адресою http://www.forward-bank.com прирівнюється до мого звернення за відповідною інформацією безпосередньо до Банку;
кошти, розміщені на Рахунку списуються Банком з Рахунку в рамках Кредитного договору (оферти 1) на погашення заборгованості, наявної на дату платежу, без надання мною платіжного доручення (у порядку договірного
списання) в наступній черговості: (1) прострочені проценти за користування Кредитом; (2) прострочена частина суми основного боргу; (3) строкові проценти за користування Кредитом, дата оплати яких вже настала; (4) сума
строкової частини основного боргу, дата оплати якого вже настала; (5) суми прострочених плат за пропуск чергового платежу; (6) суми плат за пропуск чергових платежів, дата оплати яких вже настала; (7) суми прострочених
комісій, передбачених Кредитним договором; (8) суми строкових комісій, передбачених Кредитним договором, дата оплати яких вже настала; (9) суми прострочених плат за додаткові послуги, передбачені Кредитним
договором; (10) суми строкових плат за додаткові послуги, передбачені Кредитним договором, дата оплати яких вже настала. Витрати Банку з отримання виконання моїх зобов‘язань за Кредитним договором не входять до
складу моїх зобов’язань за Кредитним договором та підлягають сплаті мною окремо від зобов’язань за Кредитним договором. У випадку, якщо після списання Банком в дату чергового платежу за графіком грошових коштів в
розмірі щомісячного платежу залишок грошових коштів на Рахунку буде меншим мінімальної суми дострокового погашення (500 грн.) – такий залишок залишається на Рахунку і не списується Банком в погашення
заборгованості до наступної дати платежу за графіком;
кошти, розміщені на Рахунку Картки, списуються Банком з Рахунку Картки в рамках Договору про Картку (оферти 2) в погашення заборгованості (окрім платежів, не пов’язаних з кредитом), за її наявності, без надання мною
платіжного доручення (у порядку договірного списання) в наступній черговості: (1) прострочені проценти за користування кредитом; (2) прострочений основний борг, який виник в межах встановленого Ліміту; (3) проценти за
користування кредитом, строк оплати яких вже настав; (4) частина основного боргу, обов’язкова до сплати згідно з Тарифами, строк оплати якого вже настав; (5) неустойка (штраф та/або пеня); (6) плата за пропуск
мінімального платежу, строк оплати якого вже настав (визначається Умовами по карткам/Тарифами); (7) понадлімітна заборгованість; (8) прострочена плата за обслуговування кредитної заборгованості; (9) плата за
обслуговування кредитної заборгованості, строк оплати якої вже настав; (10) основний борг, строк сплати якого не настав (дострокове погашення). У випадку, якщо після здійснення погашення заборгованості в зазначеній
черговості, на Рахунку Картки буде наявний залишок грошових коштів, я доручаю, а Банк має право за рахунок такого залишку здійснити погашення заборгованості перед Банком за будь-яким іншим договором, укладеним між
мною і Банком, що передбачає надання мені Банком кредитних коштів;
мені відомі: порядок повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом; наслідки прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, при невиконанні зобов'язання за Кредитним договором; порядок та
умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту; відомості про те, що від мене може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку
вимогу, що детально регламентовані в невід’ємних частинах даної Оферти;
договори страхування, про які іде мова в даній Оферті, не пов’язанні із укладенням Кредитного договору.
Своїм підписом під Офертою я підтверджую:
що я погоджуюся та даю дозвіл на те, що Банк має право направляти мені телеграми/ листи – повідомлення за допомогою поштових відправлень/ SMS- повідомлення/ листи – повідомлення на електронну пошту за моєю
адресою/ номером телефону/ електронною адресою, вказані мною в Опитувальнику до Оферти та в Оферті (в т.ч. і на поштову адресу місця моєї роботи), або засобами телетайпної, електронної, іншими технічними засобами
зв`язку, про акцепт Банком моїх пропозицій (оферт)/ про виконання/неналежне виконання мною моїх зобов‘язань за Кредитним договором/ Договором про Картку, іншу інформацію, пов‘язану із зазначеними 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;
що будь-які невідповідності тексту даної Оферти (підчистки, дописування, доповнення, виправлення або будь-які інші зміни, виконані рукописним, печатним або іншим способом тощо) з формою Оферти, затвердженою та
діючою в Банку на дату її підписання, не мають юридичної сили;
що надаю згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про себе та відомості за цим Договором, надані Банком до бюро кредитних історій;
що всі відомості, повідомлені мною в Розділі «Клієнт» ІБ є достовірними, повними і точними і я не заперечую проти їх перевірки Банком;
що я не приховав(ла) від Банку обставини, які б могли у випадку їх виявлення негативно вплинути на рішення Банку укласти зазначені в цій Оферті договори;
що мною отримані оригінальні примірники цієї Оферти, Паспорту споживчого кредиту (примірники Клієнта);
що надаю Банку право на складання розрахункових документів від мого імені для здійснення Банком списання грошових коштів для здійснення операцій, зазначених в цій Оферті;
що протягом десяти робочих днів з дня включення моїх персональних даних до бази персональних даних Банку мене було повідомлено про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору
персональних даних, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, та осіб, яким передаються мої персональні дані.

ВІДМІТКИ БАНКУ
№ балансового рахунку

В рамках Договору про Картку:
№ особового рахунку

Дата відкриття особового рахунку

ЗАСВІДЧУЮ СПРАВЖНІСТЬ ПІДПИСУ <_>, ЯКИЙ ЗРОБЛЕНО В МОЇЙ ПРИСУТНОСТІ. ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ПЕРЕВІРИВ.

ПІБ відповідального працівника
(який відкриває рахунок)

Підпис



ВІДКРИТИ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ДОЗВОЛЯЮ.

ПІБ Керівника
(уповноважена Керівником особа)

Підпис

ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРИСВОЄННЯ НОМЕРА РАХУНКУ ПЕРЕВІРИВ. ДАЮ ДОЗВІЛ НА ПРИЙНЯТТЯ ЗРАЗКУ ПІДПИСУ.

ПІБ Головного бухгалтера
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння
номера рахунку та дає дозвіл на прийняття зразка підпису)
10.
-

-

-

Підпис

Підтверджую, що до підписання цього Договору 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: http://www.fg.gov.ua/dliavkladnykiv/umovy-harantuvannia;
щодо припинення нарахування процентів за договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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);
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).
з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена за посиланням: http://www.forward-bank.com/deposits/guarantee/.

ПІБ Клієнта

<_>

Підпис Клієнта

Дата

<_>

ПІБ Клієнта

<_>

Підпис Клієнта

Дата

<_>

