
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК»

Телефон: 0 800 205 206

Адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

Заява про згоду на приєднання до договору про
обслуговування рахунку в цінних паперах з
використанням продуктів Monobank | Universal

Bank

ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА

[вказується прізвище, ім'я, по батькові] (далі - Депонент) цим дає згоду на укладення запропонованого
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “УНІВЕРСАЛ БАНК”, ідентифікаційний код 21133352 (далі - Депозитарна
установа) договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Договір), публічна частина якого
розміщена на офіційних вебсайтах Депозитарної установи у мережі Інтернет universalbank.com.ua,
monobank.ua, monobank.com.ua шляхом приєднання до Договору в цілому.
Депозитарна установа зобов’язана інформувати Депонента про порядок припинення дії Договору, а також
про всі зміни до Договору, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних вебсайтах
Депозитарної установи у мережі Інтернет universalbank.com.ua, monobank.ua, monobank.com.ua протягом 10
(десяти) робочих днів з дати набрання чинності змінами та/або доповненнями до відповідних
документів шляхом розміщення змін та/або доповнень до внутрішніх документів або розміщення таких
документів у новій редакції на вебсайтах Депозитарної установи universalbank.com.ua, monobank.ua,
monobank.com.ua у мережі Інтернет.
З дати підпису Депонентом цієї Заяви про згоду на приєднання до договору про обслуговування рахунку в
цінних паперах у цілому (далі - Заява) та прийняття її Депозитарною установою Депонент та Депозитарна
установа набувають прав та обов’язків за Договором та несуть відповідальність за їх
невиконання/неналежне виконання.

Підписавши цю Заяву, Депонент підтверджує:
- що він ознайомився з умовами Договору, повністю розуміє зміст Договору, значення його термінів і всіх
його умов, та згоден з ними;
- вільне волевиявлення укласти Договір на умовах, визначених у типовій формі Договору, що розміщена
на офіційних вебсайтах Депозитарної установи у мережі Інтернет universalbank.com.ua, monobank.ua,
monobank.com.ua;
- Депонент визнає, що всі правочини, які укладаються між Депозитарною установою та Депонентом,
можуть вчинятися Депонентом з використанням удосконаленого електронного підпису (далі - “УЕП”) у
Застосунку monobank, відкритий ключ якого був розміщений в Анкеті-заяві до Договору про надання
банківських послуг MONOBANK | Universal Bank, яка підписана Депонентом. Ризики з відшкодування збитків,
що можуть бути заподіяні Депозитарній установі та/або Депоненту, а також третім особам, при
використання УЕП, покладаються на Депонента;
- прохання відкрити рахунок у цінних паперах на ім’я фізичної особи – резидента відповідно до умов
договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;
- згоду на отримання документів та інформації в електронному вигляді за допомогою Застосунку та інших
каналів Дистанційного обслуговування.

Ця Заява заповнюється та підписується Депонентом українською мовою в електронному вигляді.

Реквізити та анкетні дані Депонента:
[вказується прізвище, ім'я, по батькові]
Громадянство: _______

http://universalbank.com.ua/
http://universalbank.com.ua/
http://universalbank.com.ua/
http://universalbank.com.ua/


Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____________________________________.
Реквізити документа, що посвідчує особу та громадянство _______________.
Місце проживання:_______________________.
Власник рахунку є фізичною особою–підприємцем ____.
Власник рахунку є особою, що провадить незалежну професійну діяльність ______.
Власник рахунку є податковим резидентом іншої країни _______.
Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами:
поточний рахунок №________________, відкритий в ________________________________,
код банку ___________________________________________________________________.
Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня
після дня отримання суми коштів депозитарною установою): протягом 2 банківських днів
Телефон (____) ____________________.
Електронна адреса (за наявністю): _________________.

Підпис
Депонента:

Підпис __.__.20__ року _________ _. _.
Накладання мною удосконаленого електронного
підпису перевіряється за допомогою відкритого ключа:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Підпис
Депозитарної
установи:

В особі представника АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” за
довіреністю№ 555-ЮД1 від 23.09.2020р.

Підпис __.__.20__ року Матвійчук М.О.

Документ підписано кваліфікованим електронним
підписом.

Для перевірки підпису Представника банку ви можете
скористатися онлайн сервісом перевірки КЕП
Державного підприємства "ДІЯ" за посиланням
https://ca.diia.gov.ua/verify

Як скористатись сервісом:
1. завантажте за посиланням цей файл;
2. отримайте результат перевірки.

https://ca.diia.gov.ua/verify

