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Додаток 1 

ЗАЯВА 

на приєднання до Публічного договору про надання послуг з 

використанням Системи дистанційного обслуговування 

«PINbank Online» 

м. __________ «__» ______ ___ р. 

  

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК: 

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Банк) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи: 

26410155 

Код Банку: 300506 

Місцезнаходження 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА: 

Найменування Клієнта  

Ідентифікаційний код юридичної 

особи або РНОКПП Клієнта 

 

Місцезнаходження/ Місце 

реєстрації 

 

3. ЗАЯВА КЛІЄНТА: 

3.1. Цією заявою Клієнт заявляє про приєднання його до Системи дистанційного обслуговування 

«PINbank Online» в мережі Інтернет за адресою www.pinbank.ua з метою створення і передачі ним 

на виконання до Банку Електронних розрахункових документів та отримання інших, визначених 

Публічним договором про надання послуг з використанням Системи дистанційного 

обслуговування «PINbank Online», банківських послуг. 

4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА: 

4.1. Клієнт підтверджує, що до підписання цієї заяви, Банк надав Клієнту всю інформацію, яку 

відповідно до вимог чинного законодавства України він зобов’язаний надавати клієнтам до 

укладення з ними публічних договорів на дистанційне обслуговування, в тому числі й всю іншу 

вичерпну інформацію, необхідну для повного і правильного розуміння Клієнтом умов 

використання Системи дистанційного обслуговування «PINbank Online». 

4.2. Клієнт підтверджує, що до підписання цієї заяви, він уважно ознайомився з умовами 

отримання банківських послуг та порядком використання Системи дистанційного 

обслуговування «PINbank Online», вартістю і порядком оплати, повністю зрозумів її зміст і 

погоджується зі всіма її умовами та не потребує будь-яких додаткових роз’яснень.  

4.3. Клієнт згодний з тим, що надані банківські послуги, з використанням Системи дистанційного 

обслуговування «PINbank Online», підлягають оплаті ним за тарифами, що встановлені Банком на 

дату надання таких послуг. 

4.4. Клієнт підтверджує, що інформація, яка йому надана Банком є повною та вичерпною. 

4.5. У разі припинення/зміни повноважень у представників Клієнта, які мають право 

користуватися Системою дистанційного обслуговування «PINbank Online» (направляти офіційну 

інформацію і документи, ініціювати переказ коштів з рахунків Клієнта тощо), Клієнт негайно 

повідомляє про це Банк у порядку, встановленому Публічним договором про надання послуг з 

використанням Системи дистанційного обслуговування «PINbank Online». 

http://www.pinbank.ua/
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4.6. Клієнт погоджується з тим, що використання ним Системи дистанційного обслуговування 

«PINbank Online» буде можливим після вчинення Клієнтом усіх дій, визначених умовами 

Публічного договору про надання послуг з використанням Системи дистанційного 

обслуговування «PINbank Online». 

4.7. Клієнт, підписанням цієї заяви про приєднання до Публічного договору про надання послуг з 

використанням Системи дистанційного обслуговування «PINbank Online», зобов’язується 

виконувати визначені в ньому умови, враховуючи положення всіх його додатків. 

4.8. Клієнт надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень 

з метою надання банківських та інших фінансових послуг Клієнту, передбачених Публічним 

договором про надання послуг з використанням Системи дистанційного обслуговування 

«PINbank Online, а також з метою: 

- здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування банківських послуг 

та/або третіми особами з якими Банк перебуває в договірних відносинах; 

- надання третіми особами послуг Банку щодо виконання останнім своїх функцій та/або 

використання укладених Банком із третіми особами договорів, у т.ч. відступлення права вимоги; 

- захисту Банком своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам 

(включаючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям); 

- здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими договорами між Банком та Клієнтом. 

 4.9. Клієнт надає згоду на передачу персональних даних підписанта з правом їх обробки та 

використання третіми особами, залученим Банком на договірній основі до процесу 

обслуговування вищевказаного Публічного договору та повернення заборгованості Клієнта перед 

Банком за Публічним договором про надання послуг з використанням Системи дистанційного 

обслуговування «PINbank Online», а також з вищевизначеною в п.4.8 метою та у відповідності до 

чинного законодавства України. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі 

персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.  

4.10. Згода на обробку персональних даних надається Клієнтом Банку на строк, який є 

необхідним, враховуючи мету обробки персональних даних, передбаченою даною згодою, однак 

у будь-якому випадку до моменту припинення Банку та/або його правонаступників. 

4.11. Надаючи свою згоду Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних 

даних, про склад та зміст зібраних Банком персональних даних Клієнта, про включення 

персональних даних до бази персональних даних Банку, про його права, передбачені Законом 

України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються 

персональні дані та засвідчує, що склад та зміст персональних даних відповідає вищевизначеній 

меті обробки персональних даних. 

4.12. Усі надані Клієнтом підтвердження та запевнення є безумовними та безвідкличними. 

 

5. НАДАННЯ СЕРВІСІВ ТА ПОСЛУГ: 

5.1. Клієнт просить Банк надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання до  

Системи дистанційного обслуговування «PINbank Online». 

5.2.  Ця заява є невід'ємною частиною Публічного Договору про надання послуг з 

використанням Системи дистанційного обслуговування «PINbank Online». 

    

М.П. 

 

Підпис перевірено 

(місце для  

штампу) 

 

       

Клієнт/Підписант (ПІБ та 

посада в юридичній 

особі) 

 

Підпис 
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Відмітки Банку 

 
Адреса 

відділення 
  

Код 

відділення 
  

      

Одержано (ПІБ, 

посада) 
  Підпис   

      

Перевірено 

(ПІБ, посада) 
  Підпис   

      

Дата подання заяви     /   /        

   

 044-428-61-28 

0800-50-70-80 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

01135, м.Київ, площа Перемоги,1 

 info@pinbank.ua 

www.pinbank.ua 
 

 

mailto:info@pinbank.ua
http://www.pinbank.ua/

