Документи, що необхідні для відкриття рахунку, умови та порядок
надання банківської послуги
Для відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки потрібні
наступні документи:
1. Паспорт громадянина України в тому числі виготовлений у форматі
ID-картки, свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує
малолітню/неповнолітню особу (для малолітніх, неповнолітніх фізичних осіб,
які одержують спеціальні виплати) або інший документ, що посвідчує особу
Одержувача (довіреної особи), та відповідно до законодавства України може
бути використаним на території України для укладення правочинів.
ID-картка надається разом з Витягом з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання.
2. Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки
платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків) (за наявності)
У відділенні оформлюються наступні документи:
1. Заява про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки
2. Договір (Заява (пропозиція)), яка є невід’ємною частиною Правил
банківського обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві
«Комерційний Індустріальний Банк».
3. Опитувальник фізичної особи.
4. Ознайомлення із довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб.
5. Довіреність/заповідальне розпорядження, якщо клієнт хотів би
оформити такий документ.
Всі документи, які необхідні для відкриття та обслуговування поточного
рахунку з використанням платіжної картки, формуються співробітником
відділення у присутності клієнта.
Тарифний пакет обирається клієнтом самостійно з переліку тарифних
пакетів, оприлюднених на офіційному сайті банку або у відділенні банку:
- Розрахункова картка;
- Дитяча картка;
- Кредитна картка;
- Зарплатна картка (відкривається співробітникам підприємства у рамках
зарплатного проекту з юридичною особою, фізичною особоюпідприємцем або самозайнятою особою);
- Соціальна картка (відкривається одержувачам пенсії та грошової
допомоги в межах виплат, що здійснюються Міністерством праці та
соціальної політики);

- Депозитна картка (відкривається Клієнтам при оформленні депозиту в
Банку).
В рамках тарифного пакету клієнтом може бути отримана персоніфікована
або неперсоніфікована платіжна картка. При цьому неперсоніфіковані
платіжні картки оформлюються миттєво відразу при зверненні клієнта до
Банку Разом з карткою клієнт отримує ПІН-код (на паперовому носії). Картка
надається в неактивному стані та активуються під час особистого звернення
Клієнта до Контакт-центру.
За рішенням Банку Клієнту може бути встановлений ліміт Кредитної
лінії/Овердрафту на Поточний рахунок з використанням платіжної картки.
Проценти, що нараховані на суму залишку на рахунку (у разі, якщо таке
нарахування передбачено тарифним пакетом), оподатковуються відповідно до
вимог Податкового Кодексу України.
Клієнт має право скористатися додатковими сервісами: смс-банкінг,
інтернет-банкінг CIB-online.
Після закінчення строку дії картки Банк надає/переоформлює картку на
новий строк за заявою клієнта, що подається за встановленою Банком формою,
або без подання заяви, зокрема, за зарплатними проектами.
Картка може використовуватися для проведення операцій зняття
готівкових коштів в касах Банку та касах інших банків України, в банкоматах
та для проведення безготівкових платежів, в тому числі для здійснення оплати
товарів/послуг.
Інформація про право клієнта – фізичної особи на відмову від договору
про надання банківської послуги, про можливість та умови дострокового
розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого
розірвання договору за послугами клієнтів – фізичних осіб
Клієнт має право достроково розірвати відповідний договір та закрити
поточний рахунок з використанням платіжної картки на підставі письмової
заяви за умови відсутності заборгованості за наданими Банком послугами
Заява надається щонайменше за 45 календарних днів до дати розірвання
договору. Письмова заява щодо закриття рахунку подається у відділенні Банку
Клієнтом (або його представником).

