
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Заява-анкета на відкриття  карткового  рахунку та отримання платіжної картки  
АТ „СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” 

Я,___________________________________________________________________________________________________________________ 

прошу Банк відкрити зарплатний картковий рахунок в валюті гривня і видати мені платіжну картку 
 

 

MasterCard Standard   MasterCard Gold  MasterCard Debit PayPass  
 
 

Прошу видати додаткову платіжну картку: 

Заявнику Довіреній особі 

MasterCard 
Standard 

кількість 
MasterCard 
Gold 

кількість MasterCard 
Debit 
PayPass 

кількість 
MasterCard 
Standard 

кількість 
MasterCard 
Gold 

кількість MasterCard 
Debit 
PayPass 

кількість 

      

      

 
 

Я______________________________________________________________, уповноважую __________________________________________________ 
бути моєю довіреною особою по даному картковому рахунку і прошу Банк випустити для нього платіжну картку.  
Дата “______”____________________     Підпис __________________________ 
 
 
Оберіть необхідну Вам колонку та заповніть її (Заявник-для основної карти, Довірена особа-для додаткової карти) друкованими літерами. 

Заявник  Довірена особа 

Загальні  дані Загальні дані 

Прізвище, ім'я, по батькові 

                                    

                                    

                                    

Дата і  місце народження 

                                    

                                    

Громадянство 

  

Адреса  реєстрації з поштовим індексом 

  
 

Адреса  фактичного  місця  проживання (якщо відрізняється від адреси реєстрації) 

  
 

Домашній телефон (мобільний телефон) 

   

Серія, номер паспорту, коли  і  ким  виданий (або інший документ, що посвідчує особу) 

Серія:                   Номер:                 Дата видачі  Серія:                                Номер: 

Виданий:  
 

Виданий: 

Серія, номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон, коли і ким виданий 

Серія:      Серія:                             Номер: 

Виданий:8026 
 

Виданий: 

Реєстраційний  номер облікової картки платника податків 

                                    

Ім'я і прізвище (латинськими літерами), як зазначено в закордонному паспорті (при відсутності закордонного паспорта вкажіть 
бажане написання, для вірного відображення на карті) 

                                    

                                    
 
 

Дані про роботу (теперішня, попередня) Дані про роботу (теперішня, попередня) 

 

Назва організації:  Назва організації: 

Адреса:  Адреса:  

Посада:  Посада: 

Телефони:  Телефони:  
 
 

Інформація про плановані операції Інформація про плановані операції 

Вкажіть, будь ласка, операції, що Ви маєте намір проводити за допомогою платіжної картки. 

Отримання заробітної плати  
 

Для запобігання шахрайству при використанні Вашої карти, у процесі ідентифікації, Вам як Власнику карти, можуть бути 
поставлені запитання, на які можете дати відповідь тільки Ви (слово-пароль) 

                                    

 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

КОРИСТУВАННЯ ДОДАТКОВИМИ ПОСЛУГАМИ 
1. Отримання виписок:    

- у Банку    

- на E-MAIL  __________  

 

2. SMS-інформуваня on-line   

Рахунок  Моб. тел.: _______________________________________  

Рахунок+основна картка  Моб. тел.: ______________________________________  

Рахунок+всі картки  Моб. тел.: _______________________________________  

Картка  Моб. тел.: _______________________________________ № картки (останні 4 цифри)_______ 
(SMS-повідомлення  про всі операції з карткою в on-line режимі (безпосередньо після проведення операції).  

3.Мобільний банкінг    

Рахунок  Моб. тел.: ____________________ псевдонім__________  

Рахунок+Картка  Моб. тел.: ____________________ псевдонім__________ № картки (останні 4 цифри)_______ 
(Мобільний банкінг - отримання інформації про стан рахунку/картки за запитом через SMS-повідомлення. Псевдонім – пароль від 1 до 4 літер (латиниця, прописні) 
або цифр, що використовуються при формуванні запиту до Банку).  

Цим я, керуючись підпунктом 1 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” та іншими положеннями законодавства України, дозволяю АТ 
“СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” (надалі–Банк) відсилати дані по моєму Картковому рахунку через відкритий канал зв’язку на вказану мною адресу електронної 
пошти/мобільний телефон. 

При цьому усвідомлюю, що інформація, яка буде передаватися у незашифрованому вигляді, є банківською таємницею і міститиме мої персональні дані та 
може стати відомою третім особам без відома Банку та мого відома .  
 Цим я надаю Банку і його представникам свою згоду та дозвіл та уповноважую Банк і його представників: 
1. Розкривати інформацію, що міститься в документах, наданих Заявником Банку, в тому числі інформацію, що становить банківську таємницю, а також передавати 
документи, надані Банку, будь-яким або всім особам, вказаним в п. 2 нижче, для забезпечення виконання Банком своїх функцій та/або відповідно до договорів, 
укладених між Банком та такими особами, -- у тій мірі, в якій Банк вважатиме це необхідним або бажаним для здійснення прав та захисту інтересів Банку. 
2. З метою здійснення Банком статутної (банківської) діяльності та надання банківських послуг, з метою ідентифікації, вжиття заходів для підтвердження моєї особи 
та прийняття рішення про відкриття карткового рахунку здійснювати збирання, обробку та використання моїх персональних даних, зокрема, прізвища, ім’я та по 
батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, місця роботи контактної інформації та/або будь-яких інших даних, що 
передаються Банку з метою відкриття та обслуговування карткового рахунку та надання будь-яких інших послуг (надалі – «персональні дані») у складі, в обсязі, у 
формі, протягом строку та відповідно до процедури обробки персональних даних, встановлених внутрішніми положеннями Банку, з правами, наданими Банку чинним 
законодавством як володільцю бази персональних даних, включаючи право визначати місцезнаходження бази персональних даних, її призначення та найменування. 
Банку також надається право поширювати персональні дані та/або надавати доступ до персональних даних, зокрема, шляхом передачі їх: 
- Mastercard Worldwide, Публічному акціонерному товариству “Державний експортно-імпортний банк України” та іншим особам, що здійснюють авторизацію, 
моніторинг, збір, обробку, зберігання інформації та надання обробленої інформації учасникам розрахунків і  Банку для проведення взаєморозрахунків; 
- будь-якому бюро кредитних історій; 
- архівним установам та іншим особам, що надають Банку послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги,  
- юридичним особам, що входять до SEB-групи, страховим компаніям, аудиторам, бухгалтерам, адвокатам, юридичним чи іншим професійним радникам та 
працівникам Банку та SEB-групи,  
- іншим особам, органам та установам (зокрема, правоохоронним, страховим компаніям,  тощо) для забезпечення виконання Банком своїх функцій та/або відповідно 
до договорів, укладених між Банком та такими особами, -- у тій мірі, в якій Банк вважатиме це необхідним або бажаним для здійснення прав та захисту інтересів 
Банку.  
. 
Я підтверджую, що мені було письмово повідомлено про володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, мої права, визначені Законом 
України "Про захист персональних даних", мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть бути передані  персональні дані. 
Я усвідомлюю та беру на себе всі ризики та відповідальність щодо можливого розголошення персональних даних та інформації, у т.ч. ту, що становить банківську та 
іншу таємницю, зокрема містить мої персональні дані) і яка відповідно до умов договору, укладеного між мною та Банком, буде або може передаватися Банком у 
незашифрованому вигляді (відкритими каналами зв"язку). 

Банк не несе відповідальності за: затримки при доставці електронної пошти/SMS-повідомлень внаслідок виникнення проблем в мережі Інтернет, швидкість 
доступу до сайту Банку та якість з’єднання. В разі виникнення вище перерахованих проблем Банк докладає максимальних зусиль по їх усуненню. Я надаю свою згоду 
та цим звільняю Банк від відповідальності за ненадання послуги з причин, які не залежать від нього. Я попереджений про вимогу, що при зміні електронної адреси 
та/або номеру мобільного телефону, я повинен завчасно, або в найкоротший термін, у письмовому вигляді повідомити про це Банк, надавши відповідну заяву Банку. 

Підтверджую, що зазначені мною в заяві дані відповідають дійсності. 
Зобов'язуюсь негайно письмово повідомляти про всі зміни у зазначеній інформації, у тому числі адреси або реєстрації проживання. Зі 

змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземних валютах ознайомлений. Вимоги даної 
Інструкції вважаю для себе обов'язковими. Мені відомо про те, що цей рахунок заборонено використовувати для проведення операцій, пов'язаних зі 
здійсненням  підприємницької та (або) незалежної професійної діяльності. Письмові розпорядження по веденню картрахунку будуть підписуватися 
мною або довіреною особою. У випадку зміни повноважень на право розпорядження рахунком, зобов'язуюся негайно повідомити про це Банк у 
письмовому вигляді. З діючими тарифами на послугами, що надаються держателям міжнародних платіжних карток і Правилами користування 
міжнародними платіжними картками ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх виконувати. Я розумію, що банк може відхилити цю Заяву без пояснення 
причин і письмового повідомлення.  

 
 
 

Заявник  Довірена особа 
 
“” ____ _______________2021 р.                        “_____” __________________________ р.  
 
Підпис _____________________________________                                   Підпис __________________________________ 
 

 
Відмітки банку: 
Дата прийняття заяви  «_____»___________20__ р.              
 
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив___________________________________________________________________________________________ 

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів) 
 
Відкрити_______________ картковий рахунок  дозволяю   
 (код валюти) 
 
Керівник ________________________ (підпис)_____________________________ 

(Уповноважена керівником особа) 

 

№ бал.рах. № особ.рах. 

2620  

 
Дата відкриття рахунку     “____”____________20__р.   Головний бухгалтер    _______________(підпис)   


