Акціонерне товариство «Полікомбанк»
ЗАЯВА-АНКЕТА
на приєднання до Договору
про надання інформаційних послуг «SMS-інформування»

АНКЕТА
Повна назва клієнта згідно зі Статутом __________________________________________________________________________________________________________________________________

Підключення до послуги «SMS-інформування»
Прошу з ____.__________.20__ р. підключити послугу «SMS-інформування» на
мобільний телефон № _____________________ для інформування про рух та
залишок коштів по рахунку № ___________________ із щомісячним автоматичним
списанням з цього рахунку вартості Послуг згідно з тарифами банку.
Відключення від послуги «SMS-інформування»
Прошу з ____.__________.20__ р. відключити послугу «SMS-інформування».

ЗАЯВА
Я, ___________________________________________________________________,
надалі – Клієнт, підписанням цієї Заяви-Анкети на приєднання (далі за текстом –
Заява на приєднання) до Договору про надання інформаційних послуг «SMSінформування» (далі за текстом – Договір) акцептую Публічну пропозицію
Акціонерного товариства «Полікомбанк» (далі за текстом – Банк) на укладення
Договору, який був розміщений на сайті Банку http://www.policombank.com (далі за
текстом – Сайт Банку), і беззастережно приєднуюсь до умов цього Договору.
Договір вважається укладеним з дня отримання Банком заповненої та підписаної
мною цієї Заяви на приєднання.
Прошу підключити мене до послуги «SMS-інформування» відповідно до
Порядку. Я підтверджую, що з діючими тарифами на обслуговування поточного

рахунку та умовами Договору ознайомлений/ознайомлена, цілком згоден/згодна та
зобов’язуюсь їх виконувати та дотримуватись. Мені відомо про те, що Банк
повідомляє Клієнта про внесення змін та/або доповнень до діючих тарифів Банку
шляхом розміщення на дошках оголошень в операційних приміщеннях Банку, на
Сайті Банку.
Підписанням цієї Заяви на приєднання даю згоду на здійснення Банком дій з
наданими мною персональними даними, у т.ч. на їх обробку та використання для
фінансово-господарської діяльності Банку відповідно до чинного законодавства
України, та підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, що надані Законом
України «Про захист персональних даних».
Підписанням цієї Заяви на приєднання я підтверджую, що всі умови Договору
мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, вся інформація, надана
мною Банку, у цій Заяві на приєднання є повною, достовірною у всіх відношеннях, і
я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації, що можуть
статися протягом дії Договору, не пізніше трьох банківських днів від настання таких
змін.
Дата заповнення Заяви-Анкети на приєднання: ____.__________.20__ р.
________________________________________
Посада представника клієнта

____________________
підпис, печатка

________________________
ПІБ

ВІДМІТКИ БАНКУ
Заяву-Анкету прийняв _____________________________________________________
посада, ПІБ відповідального працівника Банку
____.__________.20__ р. ______________
підпис

