ЗАЯВА-АНКЕТА
НА ВИДАЧУ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА ДЛЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОЇЗДУ
ДАТА ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ _______________________________
ОСОБИСТІ ДАНІ:

1. ПРІЗВИЩЕ
2. ІМ’Я
3.

ПО БАТЬКОВІ

4. НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (КОД)
5. МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ: ОБЛ._______________________/НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ___________________________/
ВУЛ.__________________________________ / БУД._____________ / КВ.__________________________
6. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ: ОБЛ._______________________/НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ_________________________/
ВУЛ.__________________________________ / БУД._____________ / КВ.__________________________
7. КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН:
ДОМАШНІЙ +38(

)

МОБІЛЬНИЙ +38(

)

ДАНІ ПРО ПІЛЬГИ:
8. КАТЕГОРІЇ ПІЛЬГОВИКА:

1)
2)
3)
9. ГРУПА ТА ВИД ІНВАЛІДНОСТІ (ЗА НАЯВНОСТІ)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА
МІСЦЕ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ :
ВІДДІЛЕННЯ№

ТА/АБО АДРЕСА _______________________________________________________

ЧИ Є ВИ КЛІЄНТОМ ПАТ МЕГАБАНК ?:
ЯКЩО ТАК – ВКАЖІТЬ

ТАК

НОМЕР ВІДДІЛЕННЯ ТА/АБО АДРЕСУ

НІ

_________________________________

ЯКЩО НІ – ЗАЗНАЧТЕ РАЙОН МІСТА, ДЕ ВАМ ЗРУЧНО ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК

Я__________________________________________________________________відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» надаю згоду ПАТ «Мегабанк» на збір та обробку персональних даних , отриманих
банком під час надання мною заяви та доданих до неї документів стосовно оформлення пільгового електронного
квитка та підтверджую , що повідомлений (-на) про включення інформації, що становить персональні дані, до
бази персональних даних з метою здійснення банківських операцій (в т.ч. щодо видачі електронної , платіжної
карти тощо через відділення банку ), та ознайомлений з правами суб‘єктів персональних даних , відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» , та повідомлений (-на) про осіб , яким персональні дані
можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства .

ПІДПИС ____________________________

Я,_____________________________________________________, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» надаю згоду на збір інформації та обробку персональних даних, зазначених мною у заяві
та наданих разом із нею документах та підтверджую, що повідомлений (повідомлена) про включення
інформації, що становить персональні дані, до бази персональних даних, з метою здійснення відповідно до
законодавства дій, необхідних для підтвердження моєї пільги та видачі електронного квитка. Я
ознайомлений (ознайомлена) з правами суб'єктів персональних даних, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних», та повідомлений (повідомлена) про осіб, яким персональні дані можуть
передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.
_____________________________________________________
(дата)
(підпис)

__________________________
(ПІБ)

Попереджений (-на), що у разі передачі електронного квитка для пільгового проїзду у метро, трамваї,
тролейбусі в м. Харкові в користування іншій особі її власник у подальшому назавжди втрачає право на
користування електронним квитком для пільгового проїзду у міському пасажирському транспорті.

Додатки:
1) копія паспорту (стор. 1-6, 10-11);
2) копія ідентифікаційного коду;
3) копії документів, що підтверджують пільги:
Посвідчення __________________________________ серія

№

Посвідчення __________________________________ серія

№

Посвідчення __________________________________ серія

№

Особа, що здала документи

_________________________
(підпис)

__________________________
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ !
В ПАТ Мегабанк Ви маєте можливість :
• Отримувати до 10 % на залишки на пенсійних рахунках
• Безкоштовно отримати картку з можливістю сплачувати комунальні послуги без черг та комісій
• Отримати додатково + 0,5% на всі діючі пропозиції по вкладах у національній валюті *
*Пропозиція дійсна тільки для осіб , які відкриють пенсійні рахунки у ПАТ Мегабанк протягом періоду
оформлення електронного квитка

Я бажаю скористатись перевагами

Так

Ні

ПАТ Мегабанк. Ліцензія НБУ №163 від 14.10.2011р.

