Додаток № 26
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним
особам – власникам карткових рахунків та
розміщення вкладів в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК"

ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

№

м. Запоріжжя, Україна
офісне приміщення ________________
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, що знаходиться за адресою: _______________
Сторони по даному Договору:

БАНК:
та
КЛІЄНТ
Уклали цей Договір про наступне:
Цей Договір, Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним особам – власникам карткових рахунків та
розміщення вкладів в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК" (надалі – Правила), Тарифи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в частині обслуговування фізичних осіб (надалі –
Тарифи БАНКУ) у сукупності є Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб №
від
р.
(надалі – Договір) та є договором приєднання.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та банківських металах згідно з законодавством України
(крім рахунків, операції за якими здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів) та здійснює розрахунково-касове обслуговування КЛIЄНТА.
1.2. Кількість послуг, що надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, визначається виходячи з потреб КЛІЄНТА. Перелік послуг, які надаються за цим
Договором, визначається Тарифами БАНКУ.
2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
2.1. БАНК має право використовувати кошти та банківські метали КЛІЄНТА, якi зберігаються (обліковуються) на його рахунку(-ах), гарантуючи їх наявність i
проведення операцій відповідно до законодавства України, а також інші права, передбачені законодавством України.
2.2. КЛІЄНТ має право самостійно розпоряджатися коштами або банківськими металами на своєму(-їх) рахунку(-ах) з дотриманням вимог законодавства
України за винятком обмеження права КЛІЄНТА щодо розпорядження коштами або банківськими металами та примусового списання коштів або банківських
металів без згоди КЛІЄНТА у випадках, передбачених законодавством України.
2.3. БАНК зобов’язаний своєчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до законодавства України.
2.4. БАНК бере на себе зобов`язання щомісячно в останній робочий день місяця нараховувати та виплачувати (перераховувати на рахунок КЛІЄНТА) проценти
по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку КЛІЄНТА за період нарахування у національній валюті України – в розмірі ____ % річних за методом
“факт/факт”; у іноземній валюті 1 та 2 групи «Класифікатора іноземних валют та банківських металів» – в розмірі ____% річних за методом “факт/факт”; у
банківських металах не нараховуються. Проценти нараховуються за період з першого календарного дня місяця (дня наступного за днем відкриття рахунку – для
першого місяця) по останній календарний день місяця або по день, який передує дню закриття рахунку включно, та зараховуються на поточний рахунок
КЛІЄНТА..
2.5. СТОРОНИ зобов’язані належним чином виконувати умови цього Договору.
2.6. У разі зміни реквізитів КЛІЄНТ зобов’язаний письмово повідомити БАНК про зміну реквізитів протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання
відповідних змін. У разі невиконання КЛІЄНТОМ цього зобов’язання всі можливі негативні та несприятливі наслідки, а також ризики покладаються на
КЛІЄНТА.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ФОРМИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати КЛІЄНТОМ БАНКУ за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги,
які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором протягом терміну дії цього Договору. Комісійна винагорода БАНКУ (плата за надання послуг БАНКОМ)
визначається Тарифами БАНКУ та у виписках з рахунку.
3.2.Нарахування та оплата комісій здійснюється на дату надання БАНКОМ послуги, крім прийняття чеків на інкасо – в момент надходження коштів за чеком,
поштових витрат – в момент надходження документа про підтвердження витрат. У випадку виникнення поштових витрат, витрат на оплату додаткових комісій
банків-кореспондентів, вартість послуги збільшується на суму відповідних витрат шляхом нарахування такої суми в день надходження документа про
підтвердження витрат. При цьому, збільшення вартості послуги на суму витрат в іноземній валюті здійснюється шляхом нарахування еквівалента в національній
валюті такої суми по офіційному курсу НБУ, встановленому на день нарахування.
3.3. Плата за розрахунково-касове обслуговування рахунків КЛІЄНТОМ здійснюється згідно з Тарифами БАНКУ в момент надання послуг БАНКОМ.
3.4. Комісійні винагороди, які зазначені в Тарифах БАНКУ в іноземній валюті або банківських металах та в процентах від базової суми в іноземній валюті або
банківських металах, нараховуються БАНКОМ та сплачуються КЛІЄНТОМ в національній валюті по офіційному курсу НБУ, встановленому на день
нарахування.
3.5. У разі, якщо для сплати комісій БАНКУ останній здійснює продаж іноземної валюти / банківських металів від імені КЛІЄНТА, БАНК утримує та
перераховує до бюджету військовий збір та інші податки / збори в розмірі, що встановлені податковим законодавством України
4. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського рахунку, набирає чинності з моменту його підписання сторонами Договору та
скріплення печаткою БАНКУ і діє до моменту закриття рахунку (-ів). Скріплення цього Договору печаткою БАНКУ є обов’язковим.
4.2. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського рахунку, може бути розірваний, як за згодою сторін, так і в односторонньому
порядку за ініціативою однієї із сторін. Сторона, що ініціює розірвання цього Договору, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання цього
Договору не пізніше ніж за 30 днів до дати його розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання цього Договору на адресу, зазначену в
розділі 8 цього Договору, а в разі отримання БАНКОМ повідомлення КЛІЄНТА про зміну адреси, згідно з п.6.1. цього Договору – за адресою, зазначеною у
відповідному повідомленні. При цьому днем розірвання цього Договору буде вважатись день закриття всіх рахунків КЛІЄНТА.,які були відкриті на підставі
цього Договору.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

5.1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку згідно з
законодавством України.
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Для мети цього Договору вважається, що місце проживання КЛІЄНТА, яке вказане в розділі 8 цього Договору, або в повідомленні про зміну адреси, є
адресою для вручення усієї кореспонденції за цим Договором. Уся кореспонденція за цим Договором вважається отриманою, якщо у БАНКА є докази відправки
кореспонденції на цю адресу КЛІЄНТА.
6.2. Вважається, що КЛІЄНТ, підписавши цей Договір, надає БАНКУ дозвіл на розкриття будь-якої інформації, в тому числі у вигляді копій документів, довідок
про заборгованість, виписок з рахунків та в будь-якому іншому вигляді, що містить інформацію про обставини особистого життя (в тому числі інформацію, що
міститься в паспорті КЛІЄНТА), про особу КЛІЄНТА, про отримані останнім доходи (в тому числі заробітну плату), банківську таємницю, про будь-які рахунки
та їх стан, правочини (договори, угоди), операції КЛІЄНТА, фінансовий стан КЛІЄНТА та іншої інформації про КЛІЄНТА , в тому числі, але не виключно,
страховим компаніям, рейтинговим агенціям, зовнішнім аудиторським компаніям, податковим органам, іншим банкам та іншим суб'єктам, в тому числі, але не
виключно, в разі удосконалення або впровадження БАНКОМ програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою належного виконання
цього Договору та надання послуг КЛІЄНТУ; залучення третіх осіб для надання послуг БАНКУ, які стосуються основної діяльності БАНКУ; здійснення
перевірки БАНКУ податковими та іншими контролюючими органами; для виконання БАНКОМ функцій агента валютного контролю.
6.3. КЛІЄНТ повідомлений про те, що текст Правил та Тарифи розміщені на корпоративному Інтернет-сайті БАНКУ http://industrialbank.ua.
6.4. Додаткові угоди, письмові повідомлення, зміни Договору в іншій формі, передбачені Договором, Правила та Тарифи є невід‘ємною частиною Договору.
6.5. На дату укладення цього Договору Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його
вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до
Закону. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених Законом.
На дату укладення цього Договору відповідно до статті 26 Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти за вкладами у банківських
металах.
6.5.1.На дату укладення цього Договору на цей вклад поширюються гарантії Фонду в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до Закону, за
виключенням вкладів (рахунків) у банківських металах.
6.5.1.На дату укладення цього Договору на цей вклад не поширюються гарантії Фонду.
(право вибору пункту залежно від наявності інших підстав, передбачених п. 4 ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).
6.6. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» надана КЛІЄНТУ в повному обсязі.
6.7. Всі ризики (у тому числі, збитки та погіршення фінансового стану, настання інших несприятливих наслідків), пов’язані з істотною зміною обставин, з яких
КЛІЄНТ виходив при укладанні цього Договору (зокрема, зміна курсу гривні до іноземних валют, встановлення органами державної влади та місцевого
самоврядування нормативних і індивідуальних обмежень або особливого режиму щодо надання даної банківської послуги), несе КЛІЄНТ, і такі обставини не є
підставою для зміни або розірвання КЛІЄНТОМ цього Договору та/або інших договорів, пов’язаних з цим Договором, а також для невиконання КЛІЄНТОМ
зобов’язань за вищезазначеними договорами.
6.8. Підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що БАНК до укладення цього Договору надав КЛІЄНТУ під підпис Довідку про систему гарантування
вкладів фізичних осіб в письмовій (паперовій) формі.
7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
7.1. Сторони домовились, що укладання будь-яких Договорів/вчинення будь-яких правочинів, в тому числі, але не виключно, за цим Договором/здійснення будьяких операцій, в тому числі, але не виключно, за цим Договором, між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ здійснюється у письмовій формі у вигляді паперового
документа з накладенням власноручних підписів Банку та КЛІЄНТА або як електронний документ з накладенням простого електронного підпису (далі – простий
ЕП) КЛІЄНТА та простого ЕП БАНКУ.
7.2. Сторони домовились, що при укладанні будь-яких Договорів/вчиненні будь-яких правочинів/здійснені будь-яких операцій між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ у
вигляді електронних документів можуть використовуватися простий ЕП КЛІЄНТА та простий ЕП БАНКУ.
7.3. Умови та порядок (процедура) визнання БАНКОМ та КЛІЄНТОМ правочинів/ Договорів/операцій у вигляді електронних документів із використанням
простого ЕП КЛІЄНТА та простого ЕП БАНКУ наступні:
При укладанні будь-яких Договорів/вчиненні будь-яких правочинів/здійснені будь-яких операцій між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ у вигляді електронних
документів використовується та визнається Сторонами будь-який простий ЕП КЛІЄНТА та будь-який простий ЕП БАНКУ, в тому числі, але не виключно у
вигляді динамічного паролю, який БАНК направлятиме КЛІЄНТУ на Зелений номер у вигляді sms-повідомлень, або у будь –якому іншому вигляді, який
передбачений/буде передбачений технічними можливостями систем дистанційного обслуговування, які надаються / будуть надаватись БАНКОМ КЛІЄНТУ.
Інші будь-які додаткові умови та процедури Сторонами не вимагаються.
7.4. БАНКОМ та КЛІЄНТОМ визнається будь-який правочин/будь-який Договір/будь-яка операція здійснені у вигляді електронних документів із
використанням відповідно до умов цього розділу Договору простого ЕП КЛІЄНТА та простого ЕП БАНКУ.
7.5. КЛІЄНТ підтверджує, що усвідомлює і готовий нести всі можливі ризики та збитки, що можуть бути заподіяні Сторонам та третім особам, пов’язані з
використанням простого ЕП КЛІЄНТА та простого ЕП БАНКУ.
7.6. КЛІЄНТ при здійсненні накладання простого ЕП на електронний документ, цим самим засвідчує, що ознайомився з усім текстом такого електронного
документа, повністю зрозумів його зміст, не має заперечень до тексту документу і свідомо застосував свій підпис у контексті, передбаченому документом
(підписав, погодив, засвідчив тощо).
7.7. КЛІЄНТ підтверджує та погоджує всі раніше здійснені операції/вчинені правочини/укладені Договори у вигляді електронних документів з використанням
будь-якого простого ЕП КЛІЄНТА та будь-якого простого ЕП БАНКУ, в тому числі, але не виключно у вигляді динамічного паролю, який БАНК направляв
КЛІЄНТУ на Зелений номер у вигляді sms-повідомлень, або у будь –якому іншому вигляді, який передбачений/був передбачений технічними можливостями
систем дистанційного обслуговування, які надаються / надавались БАНКОМ КЛІЄНТУ.
7.8. Всі документи та/або операції, що здійснені (створені, ініційовані) в електронному вигляді та підписані / підтверджені/погоджені/засвідчені тощо простим ЕП
КЛІЄНТА та простим ЕП БАНКУ вважаються такими, що підписані КЛІЄНТОМ та БАНКОМ власноручно та укладені з додержанням письмової форми
відповідно до норм ст. 207 Цивільного кодексу України і не можуть бути оскаржені КЛІЄНТОМ через їх електронну форму.
7.9. Розділ «7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ» цього Договору є Договором між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ про
використання електронного підпису, умови якого застосовуються до будь-яких Договорів/правочинів/операцій, що укладені/вчинені/здійснені або будуть
укладені/вчинені/здійснені або були укладені/вчинені/здійснені між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
7.10. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо використання електронного підпису, а саме розділу «7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ» цього Договору, набирає чинності з моменту його підписання Сторонами Договору та скріплення печаткою
БАНКУ і діє протягом невизначеного часу (необмежений у часі).

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК",
Україна,69037, м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39д
МФО 313849, код ЄДРПОУ
,
рахунок №
в
,
МФО
, E-mail EMAIL

П.І.Б. NAME,
,
Адреса ADDRESS,
Паспорт SERIAL № NUMBER INFO,
ідентиф. №STATECODE
Мобільний телефон
Електронна пошта

BANKNAME, BANKCOUNTRY , BANKADDRESS
МФО MFO, код ЄДРПОУ BSTATECODE

9. ПІДПИСИ СТОРІН
При підписанні Договору БАНК в особі посада засвідчує справжність підпису КЛІЄНТА на Договорі.
підпис

підпис

Виконавець посада ПІБ, телефон
Примірник Договору банківського рахунку №
від
отримав; про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» у зв‘язку із
включенням моїх персональних даних до бази персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким передаються/можуть передаватися мої
персональні дані, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних повідомлений (на) БАНКОМ в письмовій формі.
До укладення цього Договору одержав під підпис Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в письмовій (паперовій) формі. З Довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений.
підпис, прізвище, ініціали клієнта дата

