
Дякуємо за Вашу заяву щодо платіжного рахунку 
Rabobank. Та якщо застосовно: також ощадного рахунку 
Rabobank. Ми зв'яжемося із Вами найближчим часом і 
повідомимо, чи зможемо ми вітати Вас як нашого клієнта. 
Якщо ми зможемо виконати Вашу заяву, ми хотіли б 
надати Вам декілька порад щодо безпечного 
використання Вашого нового облікового запису (записів) 
і наших платіжних послуг, а також уточнити, що Ви 
можете очікувати від нас і що ми очікуємо від Вас. 

! Зверніть увагу, що правила, зазначені в Умовах, є 
основними. 

Мова 
Цей додаток викладений англійською мовою. Договір та 
застосовні Умови підготовлені нідерландською мовою. 
Інша інформація, яку ви отримаєте від банку, також буде 
нідерландською. У разі потреби, Ви повинні звернутися 
до будь-якої особи із проханням перекласти для Вас ці 
документи. Ви несете відповідальність за розуміння цієї 
інформації.

Підтримання зв'язку
1. Переконайтеся, що Ви негайно повідомите нас 

про зміни інформації про вас, наприклад, якщо 
ви зміните свою адресу, отримаєте новий номер 
телефону або нову адресу електронної пошти.

2. Зверніть увагу, що ми надішлемо Вашу 
банківську картку та PIN-код (цей особистий 
ідентифікаційний номер є кодом безпеки) на 
адресу, яку Ви вказали у своїй заяві. Варто знати: 
ви отримаєте банківську картку та PIN-код 
орієнтовно через робочих днів. Зверніть увагу, 
що код активації буде надіслано на пристрій, 
який Ви вказали в заяві. 
Ви несете відповідальність за те, щоб тільки Ви 
особисто мали доступ до банківської картки, PIN-
коду та коду активації.

Тільки для особистих/споживчих цілей
1. Ми припускаємо, що Ви використовуватимете 

обліковий запис (записи) лише для особистого 

використання як споживач. 
2. Використання облікового запису у комерційних 

цілях заборонено та може призвести до 
припинення його дії. 

3. Використання облікового запису іншими 
особами також заборонено та може призвести 
до припинення його дії. 

Правила, що стосуються протидії відмиванню грошей, 
фінансуванню тероризму та санкцій
1. Ми зобов'язані дотримуватися правил щодо 

протидії відмиванню грошей, фінансуванню 
тероризму та санкцій. 

2. Транзакції з України та в Україну можуть бути 
призупинені та/або в кінцевому рахунку 
відхилені. Це також стосується транзакцій, які 
потребують здійснення запиту перед їхнім 
проведенням.  

3. Ми можемо здійснювати запит щодо ваших 
транзакцій. Наприклад, грошові депозити, 
транскордонні операції та операції, пов'язані з 
криптовалютними біржами. Ми очікуємо від Вас 
безпосередньої співпраці. За відсутності 
безпосередньої співпраці або пояснень, які ми 
вважаємо задовільними, ми маємо право 
відмовитись від здійснення платіжної операції. 
Використання Вашого облікового запису 
(записів) може бути призупинене та/або в кінці 
кінців припинене. 

4. Докладнішу інформацію можна знайти у 
відповідних Умовах. 

Припинення дії
В Умовах Ви можете більше дізнатися про те, як і коли ми 
можемо призупинити або повністю припинити дію 
Вашого облікового запису (записів). У цьому додатку ми 
хочемо підкреслити, що це може відбутися, якщо:
- у нас відсутня Ваша адреса або не можемо 

зв'язатися з Вами; 
- Ви більше не проживаєте у Нідерландах або 

якщо Ви проживаєте у Нідерландах без 
необхідних юридичних документів.

Додаток 
щодо платіжного рахунку Rabobank -  Біженці з України
(та якщо застосовно: також ощадного рахунку Rabobank) 



Варто знати: Ви можете припинити дію облікового 
запису (записів) у будь-який час.  У такому разі Вам 
просто слід повідомити нас. 

Питання?
Якщо у Вас виникнуть запитання щодо зазначеного 
вище, будь ласка, зв'яжіться з нами, і ми будемо раді 
Вам допомогти.


