Заява-Анкета (на отримання Споживчого кредиту) № ______ від __/__/____року
Найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – Банк)
Дані за Споживчим кредитом:
Сума кредиту, грн.:

Строк кредиту (міс):

Назва Кредитного продукту, відповідно до Умов споживчого кредитування:
Дані Клієнта:
П.І.Б. Клієнта:
Дата народження:

Освіта:

Стать:

Місце народження:

Тип зайнятості:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Паспорт Громадянина України : Серія:

Громадянин України:
Номер:

Дата видачі:

ким видано:
Чи являєтесь Ви фізичною особою-підприємцем або особою, що провадить незалежну професійну діяльність?
Відомості про сімейний стан:
Сімейний стан:

П.І.Б. дружини/чоловіка:

Дата народження дружини/чоловіка:

Тип зайнятості дружини/чоловіка:

К-сть дітей та їх вік:
Контактна інформація:

К-сть осіб на утриманні: неповнолітні:

моб. тел.:

дом. тел.:

повнолітні:

роб. тел.:
моб. тел. дружини/чоловіка:

e-mail:
П.І.Б. Контактної особи (1):

конт. тел. (1):

Спорідненість (1):

П.І.Б. Контактної особи (2):

конт. тел. (2):

Спорідненість (2):

Адреса реєстрації:

Дата початку проживання:

Адреса проживання:

Тип власності:
Відомості про зайнятість:

Основне місце роботи: Назва організації:
Код ЄДРПОУ:

Форма власності:

К-сть співробітників:

Сфера діяльності:

Тип посади:

тел. відділу кадрів:

Посада:

роб. тел.:

Стаж:

Загальний стаж:

Адреса:
Назва організації за останнім місцем роботи:
Місце роботи по сумісництву: Назва організації:
Код ЄДРПОУ:

Форма власності:

К-сть співробітників:

Сфера діяльності:

Тип посади:

Стаж:

Посада:

роб. тел.:

тел. відділу кадрів:

Адреса:
Відомості про фінансовий стан:
Щомісячні доходи_грн.: Зарплата за основним місцем роботи:
Додатковий дохід:
Пенсія:

Зарплата: за сумісництвом:

Тип додаткового доходу:

Допомога батьків:

Середньомісячний дохід

Щомісячні Витрати_грн.: Поточні витрати:
Оренда житла:
Банк -кредитор №1:
Сума кредиту:

Залишок:

Дата закінчення:
Платіж:

Дата оформлення:
Залишок:

Банк -кредитор №3:
Сума кредиту:

Середньомісячні витрати:
Відомості про діючі кредити:

Дата оформлення:

Банк -кредитор №2:
Сума кредиту:

Утримання авто:

Виплати за кредитами:

Дата закінчення:
Платіж:

Дата оформлення:
Залишок:

Тип:

Платіж:
Відомості про майно у власності:

Тип:
Дата закінчення:
Тип:

Нерухоме майно у власності:
Рухоме майно у власності:
Я, ________________, ідентифікаційний код ____________, паспорт Серія/Номер: __________, виданий: __________ __/__/____ року (надалі – Клієнт), підписанням
цієї Заяви-Анкети надаю Банку письмове підтвердження, що:
1) зазначений в даній Заяві-Анкеті Кредитний продукт, відповідно до умов якого Клієнт, згідно цієї Заяви-Анкети, пропонує Банку розглянути можливість
укладання договору про надання Споживчого кредиту, обраний Клієнтом самостійно та усвідомлено, з врахуванням інформації про умови оформлення та
обслуговування Споживчого кредиту в Банку за всіма Кредитними продуктами, що пропонуються Банком згідно Умов споживчого кредитування;
2) ознайомлений в письмовій формі з інформацією про Умови споживчого кредитування по всіх доступних Кредитних продуктах, що розміщені на офіційному сайті
Банку www.accordbank.com.ua, в тому числі з вартістю Споживчого кредиту, його особливостями перевагами та недоліками, інформацією про сукупну вартість

Споживчого кредиту з урахуванням реальної процентної ставки та значення абсолютного подорожчання Споживчого кредиту, вартості, видів та предметів супутніх
послуг, що надаються Банком, а також будь-якою іншою інформацією щодо Споживчого кредиту, надання якої передбачено нормами чинного законодавства України.
3) наведені в даній Заяві-Анкеті відомості, на момент її підписання, достовірні, та не заперечую проти їх перевірки Банком, а також додаткової інформації,
необхідної для прийняття рішення та в процесі обслуговування Споживчого кредиту в разі його оформлення, крім того уповноважую Банк зв’язатись з моїм
роботодавцем та іншими особами, вказаними в Заяві-Анкеті для перевірки та отримання додаткової інформації. Мені повідомлено, що Банк має право відхилити цю
Заяву-Анкету в зв'язку з наданням мною неправдивої, недостовірної, неповної інформації, а також в зв'язку з підвищеним ступенем ризику операції.
Зі змістом ст. 358 Кримінального кодексу України, ознайомлений (а): «Стаття 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання
підроблених документів, печаток, штампів
1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем,
нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи
посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а
також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи
бланків з тією самою метою або їх збут – караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем,
аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання
функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою
особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують
певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших
офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи
бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, караються штрафом до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти
років або позбавленням волі на той самий строк.
4. Використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних
носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути
використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів
державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими
громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати
певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити».
__.__.____ р.

____________/_________________/
(підпис)

Відповідальний співробітник Банку, що прийняв Заяву-Анкету:

____________/_________________/
(підпис)

