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1
для відкриття рахунку.
Особисті дані.
Легітимація

Для відкриття рахунку потрібен
дійсний паспорт. Якщо цього немає,
його замінить дійсне посвідчення
особи.

Згода на обробку даних для
фізичних/юридичних осіб
для міжурядового обміну

інформацією і FATCA/AEOI
У зв’язку із податковою угодою між
різними країнами і Німеччиною
просимо налати інформацію щодо
вашого податкового резиденства.
Примітка: Додаткову інформацію
ви можете знайти в інформаційному
листі, що додається до форми про
розкриття інформації.

Порядок звільнення
від податків

Встановлено звільнення від податку
на дохід від заощаджень за умови
загального розміру такого доходу що
не перевищує 801 евро для осіб що
не перевають в шлюбі, і 1 602 евро
для осіб які перебувають у шлюбі.

Згода на обробку
контактних даних

Для того щоб ми могли з’вязатися
з вами просимо вказати ваш номер
телефону і електронну адресу у
відповідності із вимогами DSGVO2
«особлива згода».

Заява про відкриття рахунку
Цією заявою ви висловлюєте
свій намір відкрити продукт, що
зазначений в цій заяві.

Згода батьків/опікунів

У випадку відкриття рахунку
неповнолітньою особою, до
заяви про відкриття рахунку
додається згода батьків/ опікунів
неповнолітнього.

Довіреність на
розпорядження рахунком

При бажанні призначити
розпорядником рахунку крім вас одну
або більше осіб ви маєте надати
довіреність на ведення рахунку/
депозиту.

Інформація щодо
гарантування вкладу

Один вкладник має установлену
законом гарантію в розмірі
до 100 000 евро у випадку
неплатоспроможності банка.Вашим
підписом ви підтверджуєте отримання
повідомлення щодо захисту депозиту.

Тарифи

Для базового рахунку діє звільнення
від плати (комісії) за користування
таким рахунком, окрім плати за
поштові послуги. Звільнення від плати
(комісії) за користування рахунком
діє протягом місяця, в якому укладено
договір про відкриття базового
рахунку та наступних 12 (дванадцяти)
календарних місяців. Вище зазначені
умови діють до отримання подальших
вказівок.

Це короткий огляд який дає уяву щодо окремих аспектів і не є вичерпним. Правова основа цього складається з законів і договорів
	DSGVO = Загальне положення про захист даних.
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Умови договору.

