
                                                                                                                              Додаток № 1 до Розпорядження Правління №31/2РП  від 28.02.2019 

 

Заява №____________ про відкриття та ведення Карткового рахунку 

 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та _____________________________________________________________________ 

(Клієнт), уклали цю Заяву до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № 

______________________________ від «___»_________р.), далі - Договір,  про наступне: 

1. Банк відкриває Картковий рахунок (далі – КР) IBAN _____________/____________________ на ім'я Клієнта, в гривнях / євро / доларах 

США (підкреслити необхідне) випускає та надає Клієнту Платіжні картки (далі - ПК), а також забезпечує проведення розрахунків 

за операціями, здійсненими з використанням ПК або її (їх) Реквізитів відповідно до правил Платіжних систем, Правил та Тарифів 

на ведення та обслуговування Карткових рахунків фізичних осіб на наступних умовах: 

2. Клієнт зобов‘язується не використовувати КР для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної 

професійної діяльності. Клієнт ознайомлений із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, вимоги цієї Інструкції для Клієнта є обов'язковими. 

3. На КР поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату 

підписання цієї Заяви  або в процесі обслуговування відкритого в рамках цієї Заяви КР  до нього застосовуються умови, за яких 

згідно вимог законодавства України Фонд не відшкодовує кошти за Рахунками та які  визначені пунктом 8.6.Статті 8 Розділу 1 

Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua. 

4. Якщо КР відкривається в рамках Зарплатного проекту, Клієнт доручає Організації-роботодавцю отримувати в Банку ПК, у тому 

числі у разі перевипуску ПК на новий строк, або отримує ПК  самостійно у відділенні Банку. Якщо ПК буде передана Клієнту 

через Організацію-роботодавця, з метою активації ПК Клієнт має спочатку зателефонувати до Інформаційного центру, а потім 

самостійно встановити ПІН-код шляхом його введення в Банкоматі Банку. Якщо КР відкрито на користь Клієнта на підставі 

укладеного між Банком та Організацією-роботодавцем договору, на відміну від встановленої Правилами Процедури 

ідентифікації, ідентифікація Клієнта при зверненні до Інформаційного центру в телефонному режимі з метою активації ПК 

протягом тридцяти  днів з моменту відкриття КР буде здійснюватися на підставі прізвища, ім’я, по-батькові Клієнта та 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) Клієнта, а починаючи з тридцять 

першого  дня з моменту відкриття КР - у визначеному Правилами порядку. Клієнт усвідомлює всі пов’язані із цим ризики,  

самостійно несе  відповідальність та звільняє Банк від будь-якої відповідальності за активацію ПК особами, які успішно пройдуть 

процедуру ідентифікації на підставі прізвища, ім’я, по-батькові та ідентифікаційного номеру Клієнта. Цим Банк також інформує 

Клієнта, а Клієнт погоджується, що протягом тридцяти днів з моменту відкриття КР Банк не гарантує надання Клієнту всіх послуг, які 

відповідно до Правил потребують попереднього проходження Клієнтом Процедури ідентифікації при телефонному зверненні до 

Інформаційного центру у визначеному Правилами порядку. 

5.Керуючись пунктом 14.15.  статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», підписанням Заяви Клієнт 

відмовляється від отримання повідомлень Банку про кожну операцію, здійснену за КР з використанням ПК. Зазначена в цьому 

пункті Заяви відмова Клієнта є безумовною та залишається чинною у повному обсязі незалежно від реалізації Клієнтом, після 

підписання Заяви, своїх прав на отримання інформації за КР через Інформаційний центр, шляхом отримання Виписок по КР або 

при користуванні іншими послугами Банку. 

6. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів на ведення та обслуговування Карткових 

рахунків фізичних осіб. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення 

Договору, Правил, в тому числі Розділу 2 Правил, які Клієнт зобов’язується дотримуватись. Усі терміни в Заяві застосовуються в 

розумінні, визначеному Договором. 

7. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

 Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснює незалежну професійну діяльність. 

 Клієнт зареєстрований  в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю незалежну професійну діяльність (зазначити, яку саме 

діяльність) _______________________________________________ дата взяття на облік в контролюючому органі_____ / _____ / ____________ 

код або назва органу ____________________________________________________________________________________. 

8.Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також підтверджує достовірність своєї 

адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання Заяви. 

 
 

БАНК КЛІЄНТ 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 ПІБ:                                                                                           

Інформаційний центр: 800-500-500; 044-490-88-88 ІПН: 

Відділення                                                                  Підпис:                                                     

ПІБ: Дата:____.____.20____р.          

Довіреність № ______________ від ____.____.20____р. У разі відсутності ІПН, вказуються паспорті данні: 

Підпис:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет послуг:_________________________________________________________   ПК: _____________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я Клієнта латинськими літерами на ПК: ____________________________________________________________________________________________ 

Послуги до КР (надаються за умови заповнення контактних даних). Програма лояльності «ФІШКА». Номер звичайної картки Fishka (для замовлення Cо-

brand картки існуючи Клієнтам FISHKA): _____________________.  

   Клієнт ознайомлений та погоджується з усіма Правилами Програми лояльності «ФІШКА», викладеними на сайті www.myfishka.com.    

Слово-пароль для ідентифікації Клієнта як власника КР: ________________________________________________________________________________ 

Номер мобільного телефону Клієнта (Фінансовий номер), що використовується також для надання послуги «Мобільний банкінг»:  

+380 

Місце отримання ПК (заповнюється якщо місце отримання ПК відрізняється від місця відкриття КР):  

 відділення ______________________________________________  доставка за адресою: ________________________________________________________ 

http://www.fg.gov.ua/
http://www.myfishka.com/


                                                                                                                              Додаток № 1 до Розпорядження Правління №31/2РП  від 28.02.2019 
 

 

Заява №____________ про відкриття та ведення Карткового рахунку 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та _____________________________________________________________________ 

(Клієнт), уклали цю Заяву до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № _____________________________ 

від «___»_________р.), далі - Договір,  про наступне: 

1. Банк відкриває Картковий рахунок (далі – КР) IBAN _____________/____________________ на ім'я Клієнта, в гривнях / євро / доларах 

США (підкреслити необхідне) випускає та надає Клієнту Платіжні картки (далі - ПК), а також забезпечує проведення розрахунків за 

операціями, здійсненими з використанням ПК або її (їх) Реквізитів відповідно до правил Платіжних систем, Правил та Тарифів на 

ведення та обслуговування Карткових рахунків фізичних осіб на наступних умовах: 

2. Клієнт зобов‘язується не використовувати КР для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної 

професійної діяльності. Клієнт ознайомлений із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, вимоги цієї Інструкції для Клієнта є обов'язковими. 

3. На КР поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату 

підписання цієї Заяви  або в процесі обслуговування відкритого в рамках цієї Заяви КР до нього застосовуються умови, за яких 

згідно вимог законодавства України Фонд не відшкодовує кошти за Рахунками та які  визначені пунктом 8.6.Статті 8 Розділу 1 

Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua. 

4. Якщо КР відкривається в рамках Зарплатного проекту, Клієнт доручає Організації-роботодавцю отримувати в Банку ПК, у тому 

числі у разі перевипуску ПК на новий строк, або отримує ПК  самостійно у відділенні Банку. Якщо ПК буде передана Клієнту через 

Організацію-роботодавця, з метою активації ПК Клієнт має спочатку зателефонувати до Інформаційного центру, а потім 

самостійно встановити ПІН-код шляхом його введення в Банкоматі Банку. Якщо КР відкрито на користь Клієнта на підставі 

укладеного між Банком та Організацією-роботодавцем договору, на відміну від встановленої Правилами Процедури 

ідентифікації, ідентифікація Клієнта при зверненні до Інформаційного центру в телефонному режимі з метою активації ПК 

протягом тридцяти  днів з моменту відкриття КР буде здійснюватися на підставі прізвища, ім’я, по-батькові Клієнта та реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) Клієнта, а починаючи з тридцять першого  дня з моменту 

відкриття КР - у визначеному Правилами порядку. Клієнт усвідомлює всі пов’язані із цим ризики,  самостійно несе  відповідальність 

та звільняє Банк від будь-якої відповідальності за активацію ПК особами, які успішно пройдуть процедуру ідентифікації на підставі 

прізвища, ім’я, по-батькові та ідентифікаційного номеру Клієнта. Цим Банк також інформує Клієнта, а Клієнт погоджується, що 

протягом тридцяти днів з моменту відкриття КР Банк не гарантує надання Клієнту всіх послуг, які відповідно до Правил потребують 

попереднього проходження Клієнтом Процедури ідентифікації при телефонному зверненні до Інформаційного центру у 

визначеному Правилами порядку. 

5.Керуючись пунктом 14.15.  статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», підписанням Заяви Клієнт 

відмовляється від отримання повідомлень Банку про кожну операцію, здійснену за КР з використанням ПК. Зазначена в цьому 

пункті Заяви відмова Клієнта є безумовною та залишається чинною у повному обсязі незалежно від реалізації Клієнтом, після 

підписання Заяви, своїх прав на отримання інформації за КР через Інформаційний центр, шляхом отримання Виписок по КР або 

при користуванні іншими послугами Банку. 

6. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів на ведення та обслуговування Карткових 

рахунків фізичних осіб. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення 

Договору, Правил, в тому числі Розділу 2 Правил, які Клієнт зобов’язується дотримуватись. Усі терміни в Заяві застосовуються в 

розумінні, визначеному Договором. 

7. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

 Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснює незалежну професійну діяльність. 

 Клієнт зареєстрований  в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю незалежну професійну діяльність (зазначити, яку саме 

діяльність) _______________________________________________ дата взяття на облік в контролюючому органі_____ / _____ / ____________ 

код або назва органу ____________________________________________________________________________________. 

8.Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також підтверджує достовірність своєї 

адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання Заяви. 

 
БАНК КЛІЄНТ 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 ПІБ:                                                                                           

Інформаційний центр: 800-500-500; 044-490-88-88 ІПН: 

Відділення                                                                  Підпис:                                                     

ПІБ: Дата:____.____.20____р.          

Довіреність № ______________ від ____.____.20____р. У разі відсутності ІПН, вказуються паспорті данні: 

Підпис:  

 

Другий примірник цієї Заяви отримав(ла). З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(на) 

 ___________________________підпис Клієнта 
 

 

 

 

 

 

 
 

Пакет послуг:_________________________________________________________   ПК: _____________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я Клієнта латинськими літерами на ПК: ____________________________________________________________________________________________ 

Послуги до КР (надаються за умови заповнення контактних даних). Програма лояльності «ФІШКА». Номер звичайної картки Fishka (для замовлення Cо-

brand картки існуючи Клієнтам FISHKA): _____________________.  

   Клієнт ознайомлений та погоджується з усіма Правилами Програми лояльності «ФІШКА», викладеними на сайті www.myfishka.com.    

Слово-пароль для ідентифікації Клієнта як власника КР: ________________________________________________________________________________ 

Номер мобільного телефону Клієнта (Фінансовий номер),  що використовується також для надання послуги «Мобільний банкінг»: 

+380 

Місце отримання ПК (заповнюється якщо місце отримання ПК відрізняється від місця відкриття КР):  

 відділення _____________________________________________   доставка за адресою : _________________________________________________________ 

Відмітки Банку. Документи на оформлення та відкриття рахунку перевірив: Резидентність Клієнта:  Так;   Ні 

Працівник, який прийняв Заяву:  

Мобільний банкір:  

Відкрити рахунок дозволяю: 

Рахунок відкрито: 

  

2620 

підпис ПІБ ІПН дата 

підпис ПІБ посада дата 

підпис ПІБ посада дата 

дата 

ІПН 

    

http://www.fg.gov.ua/
http://www.myfishka.com/

