
 

ЗАЯВА 

на підключення / внесення змін до використання послуги «SMS-інформер» 
  

Найменування  Клієнта банку  
 

 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними  

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової  
картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та 

номером паспорта)   

 

 

На підставі Договору № ________________________   про надання в користування системи  «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»  від «___» ___________ 201__ року, прошу: 

                ПІДКЛЮЧИТИ  користувачів послуги «SMS-інформер» або змінити склад підключених осіб: 

Номер рахунку _________________________________   валюта рахунку _____________________________________. 

У разі необхідності додаються  декілька рахунків  шляхом копіювання  відповідних рядків та їх заповнення              

телефони та типи виписок, які підключається/відключається до послуги «SMS-інформер» за вказаним рахунком:  

 

П.І.Б. власника телефону: ______________________________________________________________ 

номер мобільного телефону: 

( 0   )        Підпис власника телефону ______________________________________ 

 

підключити відключити тип виписок 

  виписки про  кожний  рух коштів по  рахунку 

           

               ВІДКЛЮЧИТИ  телефон від послуги «SMS-інформер» (відключити телефон від всіх виписок по всіх рахунках): 

номер мобільного телефону:                     ( 0   )        

             

            ЗМІНИТИ  номер мобільного телефону особи, яка підключена до послуги «SMS-інформер»: 

П.І.Б. власника телефону: ____________________________________________________________________________________________ 

старий номер мобільного телефону:                     ( 0   )        

 

новий номер мобільного телефону:                     ( 0   )        

  

               Підпис власника телефону: _________________________    

                                                                                       підпис                                               

            ВІДКЛЮЧИТИ РАХУНОК від послуги «SMS-інформер» (відключити всі телефони від послуги «SMS-інформер» по цьому рахунку): 

Номер рахунку: ____________________________________________ валюта рахунку: _____________. 

 

З підписанням цієї заяви засвідчую (підтверджую), що: 

– мені відомий та зрозумілий в повному обсязі зміст чинних тарифів за послуги з надання виписок з рахунку у вигляді SMS-повідомлень та процедура їх зміни; 

–  мені відомо та я засвідчую, що ПАТ  «АКБ «КОНКОРД» не відповідає: 

              - за можливі наслідки потрапляння до третіх осіб інформації про залишки та операції по рахунках у разі потрапляння підключеного до послуги телефону до третіх 

осіб; у разі порушення конфіденційності в мережах операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають послуги  з пересилки повідомлень, та з інших 

причин, що не залежать від ПАТ  «АКБ «КОНКОРД»; 

              - за неналежну доставку повідомлень, що викликана збоями в роботі мережі операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають послуги з 

пересилки повідомлень; 

              - за неналежну доставку та/або відображення повідомлень, що викликана технічною нездатністю мобільного телефону приймати та обробляти повідомлення 

(зокрема, повідомлення кирилицею та/або повідомлення, що складаються з кількох сегментів). 

«____» ____________ 20__ р. 

 

 
 

____________________________                    ____________________________                                      _______________________ 
             (керівник: посада)           (підпис, м.п.)       (прізвище, ініціали) 

 

Отримано Банком  «____» ____________ 20__ р.           ________________________  /____________ПІБ_________________/ 

 

 


