Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 1
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
юридичної особи - резидента
відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента
юридичної особи - нерезидента - інвестора
постійного представництва юридичної особи-нерезидента
(назва друкується за вибором - в залежності від типу клієнта)

№

,
Сторони за даним Договором:
БАНК:
, В ОСОБІ
, ЯКИЙ(ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ
та
КЛІЄНТ:
, В ОСОБІ
, ЯКИЙ(ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ
уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Цей Договір, Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та
представництв в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – Правила) та Тарифи/Тарифні пакети АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на
обслуговування юридичних осіб (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Тарифи/Тарифні
пакети) разом є Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування №
від
(далі
– Договір) та є договором приєднання відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України.
1.2.
З підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що він ознайомився з Правилами, Тарифами/Тарифними пакетами в
повному обсязі до укладання цього Договору, розуміє і свідомо приймає їх умови, вважає їх розумними, справедливими та
прийнятними для себе, а також підтверджує, що цей Договір не містять явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення
цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.
1.3.
БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та металеві рахунки (крім
рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів) та здійснює розрахунково-касове
обслуговування КЛІЄНТА (у тому числі засобами систем дистанційного обслуговування) згідно з законодавством України та
цим Договором.
(ця редакція п.1.3 друкується для резидентів та їх відокремлених підрозділів)
1.3.
БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та здійснює обслуговування
рахунку(ів) КЛІЄНТА (у тому числі засобами систем дистанційного обслуговування) згідно з законодавством України та цим
Договором.
(ця редакція п.1.3 друкується для нерезидентів)
1.4.
Кількість послуг, що надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, визначається виходячи з потреб КЛІЄНТА. Перелік
та вартість послуг визначається Тарифами/Тарифними пакетами.
1.5.
КЛІЄНТ обслуговується за обраним ним Тарифним пакетом «
» (Додаток №1 до цього Договору). Під час дії цього
Договору або після закінчення строку дії Тарифного пакету КЛІЄНТ має право змінити Тарифний пакет у порядку,
визначеному цим Договором.
1.6.
БАНК здійснює обслуговування КЛІЄНТА засобами систем дистанційного обслуговування за умови підключення до них у
порядку, визначеному цим Договором.
2.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
БАНК має право:
2.1. Використовувати кошти та банківські метали КЛІЄНТА, які зберігаються (обліковуються) на його рахунку(-ах), гарантуючи їх
наявність i проведення операцій відповідно до законодавства України.
(словосполучення «та банківські метали» за текстом договору у всіх відмінках не друкується для нерезидентів)
2.2. Отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги, згідно та в порядку, передбаченому цим Договором.
2.3. Здійснювати договірне списання коштів/банківських металів з рахунку(-ів) КЛІЄНТА в порядку, передбаченому
законодавством України, цим Договором та іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
КЛІЄНТ надає БАНКУ безумовне право проводити договірне списання грошових коштів/банківських металів з будь-яких
рахунків КЛІЄНТА, відкритих або, що будуть відкриті в БАНКУ в майбутньому (крім окремих поточних рахунків із
спеціальним режимом використання), та доручає БАНКУ списувати меморіальним ордером суму/масу банківських металів,
необхідну для сплати заборгованості (з урахуванням штрафних санкцій та пені - за їх наявності) КЛІЄНТА перед БАНКОМ за
надані послуги, передбачені Тарифами БАНКУ, заборгованості за іншими зобов’язаннями КЛІЄНТА за Договором РКО та
іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
1.
1.1.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

З наданням БАНКУ права на договірне списання коштів/банківських металів в рахунок погашення заборгованості КЛІЄНТА
перед БАНКОМ за надані послуги, КЛІЄНТ не втрачає права та обов’язку самостійно сплачувати комісійні винагороди згідно
з Тарифами БАНКУ.
Право договірного списання є правом, а не обов’язком БАНКУ, а тому КЛІЄНТ не звільняється від відповідальності за
невиконання та/або неналежне виконання КЛІЄНТОМ обов’язків щодо сплати вартості послуг БАНКУ та заборгованості
КЛІЄНТА, яка може виникнути в останнього перед БАНКОМ за будь-якими правочинами, які укладені між БАНКОМ та
КЛІЄНТОМ.
У разі відсутності або недостатності коштів на рахунках КЛІЄНТА у національній валюті України або якщо будь-яким
договором (кредитним, договором на відкриття непокритого акредитиву чи надання гарантії тощо), укладеним між БАНКОМ
та КЛІЄНТОМ, передбачено право договірного списання коштів/банківських металів з поточних рахунків КЛІЄНТА, що
відкриті у валюті/банківських металах, які відрізняються від валюти/виду банківських металів заборгованості, БАНК виконує
дії, передбачені Правилами.
2.4.
БАНК має право залежно від кон`юнктури ринку та законодавства України, що регулює здійснення розрахунків, та з інших
будь-яких причин в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та/або Тарифів/Тарифних пакетів, та/або
реквізити для безготівкових розрахунків в іноземній валюті/банківських металах, та/або внутрішній регламент БАНКУ без
погодження з КЛІЄНТОМ шляхом прийняття уповноваженим органом БАНКУ відповідного рішення. БАНК сповіщає
КЛІЄНТА про таку зміну шляхом публікування інформації за вибором, на розсуд БАНКУ, таким способом(-ами): розміщення
інформації на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ, та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua, та/або розміщення інформації у виписці за рахунком, або іншими способами, що
дозволяють КЛІЄНТУ отримати інформацію та встановити, що вона надходить від БАНКУ.
(Пункт в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)
2.5. БАНК має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
КЛІЄНТ має право:
2.6. Самостійно розпоряджатися коштами/банківськими металами на своєму(-їх) рахунку(-ах) та здійснювати операції за рахунком(ами) з дотриманням вимог законодавства України та цього Договору.
2.7. КЛІЄНТ має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
БАНК бере на себе зобов’язання:
2.8.
Здійснювати розрахунково-касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до законодавства України та цього Договору.
2.9.
Нараховувати та виплачувати проценти по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку(-ах) КЛІЄНТА за період
нарахування у розмірах та порядку, визначених Тарифами та цим Договором.
КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання:
2.10. Виконувати вимоги законодавства України та цього Договору.
2.11. Своєчасно здійснювати оплату за виконані БАНКОМ операції та надані послуги згідно з Тарифами/Тарифними пакетами.
2.12. Узгоджувати з БАНКОМ строки здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки КЛІЄНТА в БАНКУ.
Загальний строк здавання готівкової виручки (готівки) – щоденно. Інший строк здавання готівкової виручки (готівки)
узгоджується з БАНКОМ на підставі поданої КЛІЄНТОМ відповідної заяви, засвідченої підписом КЛІЄНТА та печаткою
КЛІЄНТА (за наявності). Інший строк здавання готівкової виручки (готівки) вступає в дію після отримання КЛІЄНТОМ від
БАНКУ листа-погодження зміненого строку здавання готівкової виручки (готівки).
(Доповнено новим пунктом. Зміни 1. Протокол Правління від11.04.2018)
3.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1.
У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна сторона компенсує другій
стороні спричинені збитки згідно з законодавством України та цим Договором.
3.2.
За порушення строків оплати послуг БАНКУ, передбачених цим Договором КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню за кожний день
прострочення оплати в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом порушення умов
цього Договору, від несплаченої суми.
4.
ЦІНА ДОГОВОРУ. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати КЛІЄНТОМ БАНКУ за розрахунково-касове
обслуговування та за інші послуги, які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, протягом терміну дії цього
Договору.
4.2. Комісійна винагорода БАНКУ (плата за надання послуг БАНКОМ) визначається Тарифами/Тарифними пакетами БАНКУ, які
розміщенні на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
4.3. Нарахування БАНКОМ та оплата КЛІЄНТОМ комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування рахунку(-ів)
КЛІЄНТА в національній, іноземній валюті та металевих рахунків, а також комісійної винагороди за інші послуги, надані
БАНКОМ, здійснюється згідно з цим Договором.
5.
СТРОК ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ(-ІВ)
5.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками БАНКУ та КЛІЄНТА (за
наявності) і діє до моменту закриття рахунку(-ів).
Підписання цього Договору або будь-яких інших документів в межах цього Договору, відповідно до вимог ст. 207 Цивільного
кодексу України, може бути здійснено з використанням електронного підпису.
5.2.
Договір 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 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення про
розірвання цього Договору.
5.3.
При припиненні або розірванні цього Договору КЛІЄНТ та БАНК повинні виконати усі зобов’язання, які виникли протягом
строку дії цього Договору, або у разі припинення чи розірвання цього Договору, або, які можуть виникнути в майбутньому.
Наслідками припинення або розірвання цього Договору є закриття поточного(-их) рахунку(-ів) КЛІЄНТА.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК
Спори, що виникають протягом дії цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у
судовому порядку згідно з законодавством України.
7.
ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.
У випадку, якщо КЛІЄНТ не надасть необхідних документів для приведення справи з юридичного оформлення рахунку у
відповідність з законодавством України або не виконає будь-які інші вимоги БАНКУ щодо відкриття, функціонування та
закриття рахунків, або якщо продовження виконання цього Договору стане порушенням вимог законодавства України, цей
Договір припиняється за настанням наслідків, передбачених п.5.3 цього Договору.
7.2.
Підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений та згодний з порядком дій БАНКУ щодо:
- договірного списання коштів/банківських металів з рахунків КЛІЄНТА:
- внесення змін згідно з п.2.4 цього Договору;
- розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і надання послуг КЛІЄНТУ та містить банківську таємницю;
- обробки персональних даних.
7.3.
КЛІЄНТ повідомлений про те, що текст Правил та Тарифи/Тарифні пакети розміщені на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
7.4.
Додаткові угоди, письмові повідомлення, заяви на підключення до дистанційних послуг, передбачені цим Договором є
невід’ємною частиною цього Договору.
7.5.
КЛІЄНТ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України зі
змінами та доповненнями.
8.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
,
,
,
код банку
,
,
код за ЄДРПОУ
,
рахунок №
в
,
код банку
,
E-mail reception@industrialbank.ua
6.
6.1.

9.

ПІДПИСИ СТОРІН

Підпис

"___"_____________ 20_р.

Підпис

"____"____________ 20_р.

Виконавець :

Примірник договору отримав
_______________
(посада)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

__________________
(підпис)

__________________
(призвище, ініціали)

__________
(дата)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 2
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, представництв та самозайнятих осіб в
АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
про зміну тарифного пакету
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі _________________________________________________ просить
змінити діючий Тарифний пакет «_________» на новий «_____________».
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________

просить

змінити

діючий

Тарифний

пакет

«_________»

на

новий

«_____________».
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

М.П.(за наявності)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Відмітки банку:
Заяву прийняв: _________________________ ______________ __________________ _____________
(посада виконавця)

Зміну пакету дозволяю:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

_________________________ ______________ __________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 3
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
на підключення до системи “Industrial24_Business”
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі __________________________________ просить здійснити підключення
до системи “Industrial24_Business”.
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________, просить здійснити підключення до системи “Industrial24_Business”.
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Перелік рахунків для підключення
№ п/п

№ рахунку

Валюта рахунку

Кількість груп підписів на електронних документах, що створюються у Системі за рахунками, що
підключені / будуть підключені до Системи, необхідні для відправлення створеного документу до
Банку:
- в національній валюті _____ груп (-и);
- в іноземній валюті _____ груп (-и).
Підписанням цієї Заяви КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений з порядком обслуговування
рахунку(-ків) з використанням системи “Industrial24_Business”, Регламентом роботи системи
“Industrial24_Business”, у тому числі з вимогами безпеки експлуатації системи “Industrial24_Business”, що
викладені у Правилах відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, представництв та самозайнятих осіб в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК" та Тарифами Банку.
________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
“ ___” _________ 20 __ р.

(абзац використовується для юридичних осіб)

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Відмітки банку:
Заяву прийняв,номери рахунків клієнта, зазначені у переліку перевірив:
____________________________
______________
__________________ _____________
(посада виконавця)

Підключення дозволяю:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

_________________________ ______________ __________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 4
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

Заява
про видачу eToken
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі _________________________________________________ просить надати
eToken _______________ у кількості ____ шт. Оплату відповідно до Тарифів БАНКУ гарантуємо
(модель пристрою)
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________ просить надати eToken ______________ у кількості ____ шт. Оплату відповідно
(модель пристрою)

до Тарифів БАНКУ гарантую
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

________________
(посада керівника)

____________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

М.П.(за наявності)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Відмітки банку:
Заяву прийняв: _________________________ ______________ ________________
(посада виконавця)

Видачу eToken дозволяю:

(підпис)

_____________

(прізвище, ініціали)

(дата)

_________________________ ______________ __________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________________________________________
eToken ________________ у кількості ____ шт. з ідентифікаційним(-ми) номером (-ами):
(модель пристрою)

___________________________________;
___________________________________;
___________________________________,
Видав:

_________________________ ______________ __________________ _____________
(посада виконавця)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

Отримав:
________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 5
до Правил відкриття, закриття та обслуговування рахунків
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

Вимоги до безпеки
експлуатації “Industrial24_Business”
1. Зміна ключів ЕЦП і паролів
Зміна ключів ЕЦП і паролів може здійснюватися як з ініціативи БАНКУ для всіх КЛІЄНТІВ, що
експлуатують Систему (при цьому, БАНК має право ініціювати зміну ключів ЕЦП, які згенеровані та
використовуються КЛІЄНТОМ, у визначеному БАНКОМ модулі Web-банкінг або Smartphone-банкінг), так і
з ініціативи конкретного КЛІЄНТА для цього КЛІЄНТА.
Заміна ключів ЕЦП, які використовуються КЛІЄНТОМ у модулі Smartphone – банкінг, (планова,
позапланова) може бути здійснена КЛІЄНТОМ шляхом видалення та повторного встановлення на мобільний
пристрій КЛІЄНТА мобільного додатку «iBank 2 UA» та реєстрації БАНКОМ нового облікового запису у
порядку, передбаченому Правилами.
Планова зміна ключів ЕЦП проводиться в будь-який час до закінчення терміну дії цих ключів.
Безпосередньо перед закінченням терміну дії попередніх ключів ЕЦП КЛІЄНТ отримує програмне
повідомлення про необхідність згенерувати нові ключі ЕЦП.
Позапланова зміна ключів ЕЦП виконується КЛІЄНТОМ обов’язково у випадках:
- псування інформації на носії з ключем;
- втрати носія з ключами ЕЦП;
- компрометації або підозри на компрометацію ключів ЕЦП;
- невиконання з будь-яких причин планової зміни ключів ЕЦП;
- у разі зміни уповноваженої особи/представника КЛІЄНТА.
Реєстрація згенерованих КЛІЄНТОМ ключів ЕЦП Системи виконується БАНКОМ у порядку,
передбаченому умовами Правил.
КЛІЄНТ самостійно забезпечує обмеження доступу до ключів ЕЦП.
2. Безпека експлуатації Системи
2.1. Особистий ключ ЕЦП та пароль доступу до нього є найбільш критичними даними з точки зору
безпечної роботи уповноваженого користувача в Системі. У зв’язку з цим, особисті ключі ЕЦП, які
згенеровані:
- у модулі Web-банкінг - повинні зберігатися виключно на зовнішньому носії інформації
(дискета, диск, USB-накопичувач eToken). Не допускається, навіть тимчасове, зберігання
ключів ЕЦП на жорсткому диску комп’ютера.
- у модулі Smartphone – банкінг - зберігаються на мобільному пристрої (смартфоні, планшеті
тощо), в якому встановлено мобільний додаток «іBank 2 UA»).
2.2. Носій ключової інформації, що містить діючий ключ ЕЦП (зовнішній носій інформації / мобільний
пристрій), повинен зберігатися під особистим контролем КЛІЄНТА / уповноваженого користувача
КЛІЄНТА, що забезпечує унеможливлення доступу до нього інших осіб. Ні за яких обставин не
допускається передавання носія ключової інформації та/або розголошення паролю до нього іншим
особам, у тому числі співробітникам БАНКУ. БАНК у жодному разі не може вимагати передачу
паролів та особистих ключів ЕЦП від КЛІЄНТА / уповноважених користувачів КЛІЄНТА.
2.3. Носій ключової інформації, що містить діючий ключ ЕЦП, який використовується у модулі Webбанкінг (зовнішній носій інформації), повинен використовуватись тільки під час роботи в Системі. Не
допускається залишати носій ключової інформації, приєднаний до персонального комп'ютера, коли робота

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

в Системі призупинена чи не проводиться, персональний комп'ютер використовуються для виконання
інших функцій та у неробочий час.
2.4. Термін дії ключа ЕЦП визначається БАНКОМ. У разі нездійснення своєчасної зміни ключа ЕЦП,
доступ до Системи буде заблоковано.
КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА може самостійно виконувати позапланову зміну
ключа ЕЦП. Після активації нового ключа ЕЦП в Системі або відключення від Системи уповноважений
користувач КЛІЄНТА повинен знищити недійсний ключ ЕЦП, що міститься на зовнішніх носіях
інформації (для модулю Web-банкінг).
2.5. Пароль доступу до особистих ключів ЕЦП / Системи з використанням модулю Smartphone –
банкінг не повинен зберігатися у відкритому вигляді (наприклад: записаним на папері тощо), не має
зберігатись у мобільному пристрої, де встановлений мобільний додаток «іBank 2 UA» (у примітках, SMSповідомленнях, нагадуваннях, веб-браузері тощо) та використовуватись для інших систем та сервісів.
Персональна відповідальність за збереження паролю доступу та унеможливлення використання носія
ключової інформації іншою особою покладається на КЛІЄНТА (уповноважену особу КЛІЄНТА).
2.6. КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА повинен періодично змінювати пароль доступу до
ключа ЕЦП (не рідше одного разу на місяць). Пароль до ключів ЕЦП бажано складати з цифр, літер
верхнього та нижнього регістрів, спеціальних символів. При виборі паролю не допускається використання
комбінацій, що легко вгадуються, наприклад, імен, дат народження, телефонних номерів тощо.
2.7. КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА повинен використовувати надійні паролі доступу
до Системи з використанням модулю Smartphone-банкінг, що відповідають наступним вимогам:
- довжина паролю не менше ніж 6 символів;
- новий пароль не повинен повторювати попередній;
- не встановлювати паролем обліковий запис (BIFIT ID), дат народження, телефонних номерів
тощо.
КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА повинен змінювати пароль для входу до Системи
з використанням модулю Smartphone-банкінг не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) місяці та не
використовувати паролі, які КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА використовує в інших
Інтернет-сервісах (електронна пошта, форуми, тощо).
На мобільний пристрій, де встановлено мобільний додаток «іBank 2 UA», має бути встановлено
пароль доступу.
2.8. У випадку виявлення неініційованого КЛІЄНТОМ / уповноваженим користувачем КЛІЄНТА, які
користування Системою з використанням модулю Smartphone-банкінг, Електронного розрахункового
документу або спроби несанкціонованого доступу до Системи, КЛІЄНТ /уповноважений користувач
КЛІЄНТА має негайно повідомити про це БАНК для блокування доступу до Системи та виконання інших
дій, спрямованих на недопущення несанкціонованого використання Системи.
2.9. КЛІЄНТ / уповноважений користувач КЛІЄНТА повинен уважно слідкувати за повідомленнями,
що виводяться на екран мобільного пристрою під час роботи у Системі з використанням модулю
Smartphone-банкінг. У випадку невідповідності їх тим, що виводяться зазвичай – повідомляти про це
БАНК. Прикладом невідповідності може слугувати: нетипове вікно з іншим логотипом, прохання
встановити підозріле програмне забезпечення на мобільний пристрій тощо.
2.10. Необхідно забезпечити обов’язкову наявність на персональному комп’ютері, з якого здійснюється
доступ до Системи з використанням модулю Web-банкінг :
- ліцензійного антивірусного програмного забезпечення та своєчасного оновлення баз даних
вірусних сигнатур;
- ліцензійного антишпигунського програмного забезпечення (antispyware).
Антивірусне та антишпигунське програмне забезпечення повинне бути налаштоване для моніторингу всіх
подій та періодичного сканування інформації, що зберігається на жорсткому диску персонального
комп’ютера, з якого здійснюється доступ до Системи.
Для користування Системою з використанням модулю Smartphone-баінкінг необхідно забезпечити
обов’язкову наявність на мобільному пристрої встановленого антивірусного програмного забезпечення,
регулярно поновлювати антивірусну базу та регулярно здійснювати перевірку мобільного пристрою на
наявність вірусів та шпигунських програм.
2.11. Необхідно забезпечити регулярне та своєчасне оновлення системного програмного забезпечення
персонального комп’ютера, з якого здійснюється доступ до Системи з використанням модулю Webбанкінг: операційної системи, web-браузера, Java-машини. Забороняється встановлювати на робочі станції,
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на яких ведеться робота з Системою, програмне забезпечення з ненадійних джерел (публічні бібліотеки
програмного забезпечення, програми в електронних повідомленнях тощо). Не рекомендується
здійснювати з такого комп’ютера доступ до ненадійних (незнайомих) інтернет-ресурсів.
Для поточної роботи у Системі
з використанням модулю Web-банкінг
КЛІЄНТ /
уповноважений користувач КЛІЄНТА не повинен мати в операційній системі обліковий запис
користувача з правами “Адміністратор”.
Користувач модулю Smartphone-банкінг має регулярно оновлювати програмне забезпечення
мобільного пристрою (у тому числі операційну систему) з офіційних джерел., не встановлювати програми
завантажені з невідомих джерел / веб-сайтів і не відкривати файли, отримані з ненадійних джерел,
надіслані від невідомих відправників тощо. На мобільному пристрої, що працює на операційній системі
iOS або Android, забороняється проводити операції розблокування (отримання адміністративних
повноважень) для встановлення неліцензійного програмного забезпечення або внесення змін,
передбачених розробником операційної системи iOS або Android.
2.12. У випадку звільнення уповноважених користувачів КЛІЄНТА або переводу їх на посади, які не
передбачають роботу в Системі /зміни представника КЛІЄНТА, необхідно негайно звернутися до
БАНКУ з метою блокування їх ключів ЕЦП та/або блокування облікового запису у модулі Smartphoneбанкінг. У випадку зміни даних у картці зі зразками підписів необхідно надати до БАНКУ “Сертифікати
відкритих ключів ЕЦП Клієнта” для нових уповноважених користувачів/представників КЛІЄНТА.
2.13. Здійснювати доступ до Системи з використанням модулю Web-банкінг лише за посиланням,
розміщеним на офіційному корпоративному сайті БАНКУ http://industrialbank.ua.
Забороняється отримання доступу до Системи з використанням модулю Web-банкінг за посиланнями,
отриманими по електронній пошті.
Не допускається здійснювати доступ до Системи з використанням модулю Web-банкінг з
неконтрольованих та ненадійних робочих місць (інтернет-кафе, готелі, офіси інших організацій тощо).
У разі, якщо налаштування робочої станції, з якої здійснюється доступ до Системи з використанням
модулю Web-банкінг, здійснює стороння особа, необхідно забезпечити контроль всіх дій стороннього
спеціаліста, що виконуються ним на робочій станції.
2.14. БАНК попереджає КЛІЄНТА, що з метою заволодіння приватними даними КЛІЄНТА
(особистий ключ ЕЦП та пароль доступу до нього) для їх подальшого незаконного використання
зловмисники здійснюють фішингові чи хакерські атаки). Основні методи заволодіння ключовою
інформацією зловмисниками:
 розсилання КЛІЄНТАМ підроблених електронних листів та адрес web-сайтів, що
маскуються під банківські, з пропозицією надати інформацію щодо приватних даних
КЛІЄНТА, начебто, для звірки;
 розповсюдження через електронні листи чи web-сайти програмного забезпечення із
зловмисним кодом (тобто програмного вірусу) для заволодіння приватними даними
КЛІЄНТА;
 несанкціоноване дистанційне управління персональним комп’ютером КЛІЄНТА шляхом
віддаленого доступу.
При виконанні КЛІЄНТОМ запропонованих дій або при виконанні стандартних дій входу до Системи
програма-вірус копіює ключі ЕЦП КЛІЄНТА та паролі й передає цю інформацію зловмисникам.
Для запобігання подібних ситуацій необхідно знати, що БАНК ніколи не здійснює розсилку
електронних листів з вимогою надіслати ключ ЕЦП, пароль, перейти за вказаною електронною
адресою та не розповсюджує електронною поштою комп’ютерні програми, тому відповідальність за
збереження конфіденційності ключів ЕЦП покладається на КЛІЄНТА, як на єдиного власника цього
ключа.
У разі отримання листів, програм чи будь-яких повідомлень електронної пошти, що вимагають введення
паролю доступу до особистих ключів ЕЦП, особистих ключів ЕЦП або інших дій, пов’язаних із
несанкціонованим доступом до особистих ключів ЕЦП, необхідно проінформувати БАНК офіційним
листом. Рекомендується видаляти підозрілі листи електронної пошти без їх відкриття. Також запобігати
відкриттю електронних листів від невідомих відправників з приєднаними файлами, що мають розширення
*.exe, *.pif, *.vbs та інші файли, що можуть бути виконані.
2.15. У разі компрометації або підозри у компрометації ключа ЕЦП, втрати / пошкодження носія
ключової інформації, розголошення паролю або інших подій та/або дій, що призвели, або можуть
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призвести до несанкціонованого використання ключа ЕЦП /доступу до Системи, КЛІЄНТ
(уповноважений користувач КЛІЄНТА) повинен:
- терміново звернутися до БАНКУ для блокування компрометованого ключа ЕЦП / облікового
запису у випадку втрати / пошкодження мобільного пристрою по телефону, обов’язково
назвавши, при цьому, блокувальне слово, або офіційним листом;
- у випадку використання у якості носія ключової інформації eToken провести повторну активацію
послуги;
- провести процедуру генерації нових ключів ЕЦП.
2.16. КЛІЄНТ зобов’язаний ознайомити з правилами безпеки, що викладені у цьому розділі,
уповноважених користувачів КЛІЄНТА / представника(-ів) КЛІЄНТА, які є користувачами Системи.
2.17. КЛІЄНТ розуміє та згоден, що невиконання ним вимог БАНКУ, викладених у цьому розділі
Додатку, звільняє БАНК від відповідальності за будь-які заподіяні КЛІЄНТУ збитки.
(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 6
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених
підрозділів, представництв та самозайнятих осіб в
АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК"

АКТ
про введення в експлуатацію Системи “Industrial24_Business”
м. ________________

“___” ___________ 20__ р.

Сторони за даним Актом:
БАНК:

, в особі

, який(яка) діє на підставі

та
КЛІЄНТ:
, в особі

, який(яка) діє на підставі
(передбачити право вибору)

уклали цей Акт про наведене нижче:
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового
обслуговування №
від
, БАНК виконав налаштування системи “Industrial24_Business”
(модуль Web-банкінг) на території КЛІЄНТА.
КЛІЄНТ згенерував ключі ЕЦП, а БАНК здійснив реєстрацію КЛІЄНТА в програмному
забезпеченні БАНКУ.
БАНК:
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.

КЛІЄНТ:
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П. (за наявності)
(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)
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Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018

Додаток № 7
до Правил відкриття, закриття та обслуговування рахунків
юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

Акт
виконаних робіт

м.

"___"___________ 20__ р.

,

Сторони за даним Актом:
БАНК:

, в особі
та
КЛІЄНТ:

, який(яка) діє на підставі

, в особі

, який(яка) діє на підставі
(передбачити право вибору)

уклали цей Акт про наведене нижче:

БАНК, за запитом КЛІЄНТА, виконав відновлення роботи системи дистанційного обслуговування
"Industrial24_Business" (модуль Web-банкінг) на території КЛІЄНТА.
КЛІЄНТ

підтверджує

виконання

БАНКОМ

відновлення

роботи

системи

дистанційного

обслуговування "Industrial24_Business" (модуль Web-банкінг).

БАНК:

КЛІЄНТ:

(підпис, прізвище, ініціали)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

М.П. (за наявності)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)
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___________________
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Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток №8
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"
(використовується для зміни рахунків, відкритих клієнтам
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», на поточні рахунки в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»)

ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
юридичної особи - резидента
відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента
юридичної особи - нерезидента - інвестора
постійного представництва юридичної особи-нерезидента

№

(назва обирається за вибором - в залежності від типу клієнта)
,
Сторони за даним Договором:
БАНК:
, В ОСОБІ
, ЯКИЙ(ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ
та
КЛІЄНТ:
, В ОСОБІ
, ЯКИЙ(ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ
уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Підписанням цього Договору КЛІЄНТ погоджується із зміною його рахунку(-ів), відкритого(-их) в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК»,
відповідно до Договору ________ №_________ від ____________ на рахунок(-и) в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
- _________________________ (назва валюти);
- _________________________ (назва валюти);
- _________________________ (назва валюти),
відповідно до вимог розділу 19 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N492 (із змінами), у
зв’язку з реорганізацією АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
10.2. Цей Договір, Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та
представництв в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – Правила) та Тарифи/Тарифні пакети АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на
обслуговування юридичних осіб (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Тарифи/Тарифні
пакети) разом є Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування №
від
(далі
– Договір) є договором приєднання відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України та є новою редакцією Договору ________
№_________ від _____________, укладеним між КЛІЄНТОМ та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК».
10.3. З підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що він ознайомився з Правилами, Тарифами/Тарифними пакетами в
повному обсязі до укладання цього Договору, розуміє і свідомо приймає їх умови, вважає їх розумними, справедливими та
прийнятними для себе, а також підтверджує, що цей Договір не містять явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення
цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.
10.4. БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та металеві рахунки (крім
рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів) та здійснює розрахунково-касове
обслуговування КЛІЄНТА (у тому числі засобами систем дистанційного обслуговування) згідно з законодавством України та
цим Договором.
(ця редакція п.1.4 друкується для резидентів та їх відокремлених підрозділів)
1.4.
БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та здійснює обслуговування
рахунку(ів) КЛІЄНТА (у тому числі засобами систем дистанційного обслуговування) згідно з законодавством України та цим
Договором.
(ця редакція п.1.4 друкується для нерезидентів )
10.5. Кількість послуг, що надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, визначається виходячи з потреб КЛІЄНТА. Перелік
та вартість послуг визначається Тарифами/Тарифними пакетами.
10.6. КЛІЄНТ обслуговується за Тарифним пакетом «
» (Додаток №1 до цього Договору). Під час дії цього Договору або після
закінчення строку дії Тарифного пакету КЛІЄНТ має право змінити Тарифний пакет у порядку, визначеному цим Договором.
10.7. БАНК здійснює обслуговування КЛІЄНТА засобами систем дистанційного обслуговування за умови підключення до них у
порядку, визначеному цим Договором.
11.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
БАНК має право:
10.
10.1.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

11.1. Використовувати кошти та банківські метали КЛІЄНТА, які зберігаються (обліковуються) на його рахунку(-ах), гарантуючи їх
наявність i проведення операцій відповідно до законодавства України.
(словосполучення «та банківські метали» за текстом договору у всіх відмінках не друкується для нерезидентів)
11.2. Отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги, згідно та в порядку, передбаченому цим Договором.
11.3. Здійснювати договірне списання коштів/банківських металів з рахунку(-ів) КЛІЄНТА в порядку, передбаченому
законодавством України, цим Договором та іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
КЛІЄНТ надає БАНКУ безумовне право проводити договірне списання грошових коштів/банківських металів з будь-яких
рахунків КЛІЄНТА, відкритих або що будуть відкриті в БАНКУ в майбутньому (крім окремих поточних рахунків із
спеціальним режимом використання) та доручає БАНКУ списувати меморіальним ордером суму/масу банківських металів,
необхідну для сплати заборгованості (з урахуванням штрафних санкцій та пені - за їх наявності) КЛІЄНТА перед БАНКОМ за
надані послуги, передбачені Тарифами БАНКУ, заборгованості за іншими зобов’язаннями КЛІЄНТА за Договором РКО та
іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
З наданням БАНКУ права на договірне списання коштів/банківських металів в рахунок погашення заборгованості КЛІЄНТА
перед БАНКОМ за надані послуги, КЛІЄНТ не втрачає права та обов’язку самостійно сплачувати комісійні винагороди згідно
з Тарифами БАНКУ.
Право договірного списання є правом, а не обов’язком БАНКУ, а тому КЛІЄНТ не звільняється від відповідальності за
невиконання та/або неналежне виконання КЛІЄНТОМ обов’язків щодо сплати вартості послуг БАНКУ та заборгованості
КЛІЄНТА, яка може виникнути у останнього перед БАНКОМ за будь-якими правочинами, які укладені між БАНКОМ та
КЛІЄНТОМ.
У разі відсутності або недостатності коштів на рахунках КЛІЄНТА в національній валюті України, або якщо будь-яким
договором (кредитним, договором на відкриття непокритого акредитиву чи надання гарантії тощо), укладеним між БАНКОМ
та КЛІЄНТОМ, передбачено право договірного списання коштів/банківських металів з поточних рахунків КЛІЄНТА, що
відкриті у валюті/банківських металах, які відрізняються від валюти/виду банківських металів заборгованості, БАНК виконує
дії, передбачені Правилами.
11.4. БАНК має право залежно від кон`юнктури ринку та законодавства України, що регулює здійснення розрахунків, та з інших
будь-яких причин в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та/або Тарифів/Тарифних пакетів, та/або
реквізити для безготівкових розрахунків в іноземній валюті/банківських металах, та/або внутрішній регламент БАНКУ без
погодження з КЛІЄНТОМ шляхом прийняття уповноваженим органом БАНКУ відповідного рішення. БАНК сповіщає
КЛІЄНТА про таку зміну шляхом публікування інформації за вибором, на розсуд БАНКУ, таким способом(-ами): розміщення
інформації на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ, та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua, та/або розміщення інформації у виписці за рахунком, або іншими способами, що
дозволяють КЛІЄНТУ отримати інформацію та встановити, що вона надходить від БАНКУ.
(Пункт в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)
11.5. БАНК має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
КЛІЄНТ має право:
11.6. Самостійно розпоряджатися коштами/банківськими металами на своєму(-їх) рахунку(-ах) та здійснювати розрахунково-касові
операції з дотриманням вимог законодавства України та цього Договору.
11.7. КЛІЄНТ має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
БАНК бере на себе зобов’язання:
11.8. Здійснювати розрахунково-касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до законодавства України та цього Договору.
11.9. Нараховувати та виплачувати проценти по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку(-ах) КЛІЄНТА за період
нарахування у розмірах та порядку, визначених Тарифами та цим Договором.
КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання:
11.10. Виконувати вимоги законодавства України та цього Договору.
11.11. Своєчасно здійснювати оплату за виконані БАНКОМ операції та надані послуги згідно з Тарифами/Тарифними пакетами.
11.12. Узгоджувати з БАНКОМ строки здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки КЛІЄНТА в БАНКУ.
Загальний строк здавання готівкової виручки (готівки) – щоденно. Інший строк здавання готівкової виручки (готівки)
узгоджується з БАНКОМ на підставі поданої КЛІЄНТОМ відповідної заяви, засвідченої підписом КЛІЄНТА та печаткою
КЛІЄНТА (за наявності). Інший строк здавання готівкової виручки (готівки) вступає в дію після отримання КЛІЄНТОМ від
БАНКУ листа-погодження зміненого строку здавання готівкової виручки (готівки).
(Доповнено новим пунктом. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)
12.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.3.
У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна сторона компенсує другій
стороні спричинені збитки згідно з законодавством України та цим Договором.
3.4.
За порушення строків оплати послуг БАНКУ, передбачених цим Договором КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню за кожний день
прострочення оплати в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом порушення умов
цього Договору, від несплаченої суми.
13.
ЦІНА ДОГОВОРУ. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.4. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати КЛІЄНТОМ БАНКУ за розрахунково-касове
обслуговування та за інші послуги, які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, протягом терміну дії цього
Договору.
4.5. Комісійна винагорода БАНКУ (плата за надання послуг БАНКОМ) визначається Тарифами/Тарифними пакетами БАНКУ, які
розміщенні на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
4.6. Нарахування БАНКОМ та оплата КЛІЄНТОМ комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування рахунку(-ів)
КЛІЄНТА в національній, іноземній валюті та металевих рахунків, а також комісійної винагороди за інші послуги, надані
БАНКОМ, здійснюється згідно з цим Договором.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

СТРОК ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ(-ІВ)
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками БАНКУ та КЛІЄНТА (за
наявності) і діє до моменту закриття рахунку(-ів).
Підписання цього Договору або будь-яких інших документів в межах цього Договору, відповідно до вимог ст.207 Цивільного
кодексу України, може бути здійснено з використанням електронного цифрового підпису.
5.2.
Договір 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 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення про
розірвання цього Договору.
5.3.
При припиненні або розірванні цього Договору КЛІЄНТ та БАНК повинні виконати усі зобов’язання, які виникли протягом
строку дії цього Договору, або у разі припинення чи розірвання цього Договору, або, які можуть виникнути в майбутньому.
Наслідками припинення або розірвання цього Договору є закриття поточного(-их) рахунку(-ів) КЛІЄНТА.
15.
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК
6.1.
Спори, що виникають протягом дії цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у
судовому порядку згідно з законодавством України.
16.
ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
16.1. У випадку, якщо КЛІЄНТ не надасть необхідних документів для приведення справи з юридичного оформлення рахунку у
відповідність з законодавством України або не виконає будь-які інші вимоги БАНКУ щодо відкриття, функціонування та
закриття рахунків, або якщо продовження виконання цього Договору стане порушенням вимог законодавства України, цей
Договір припиняється за настанням наслідків, передбачених п.5.3 цього Договору.
16.2. Підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений та згодний з порядком дій БАНКУ щодо:
- договірного списання коштів/банківських металів з рахунків КЛІЄНТА:
- внесення змін згідно з п.2.4 цього Договору;
- розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і надання послуг КЛІЄНТУ та містить банківську таємницю;
- обробки персональних даних.
16.3. КЛІЄНТ повідомлений про те, що текст Правил та Тарифи/Тарифні пакети розміщені на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
16.4. Додаткові угоди, письмові повідомлення, заяви на підключення до дистанційних послуг, передбачені цим Договором є
невід’ємною частиною цього Договору.
16.5. КЛІЄНТ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України зі
змінами та доповненнями.
17.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
,
,
,
код банку
,
,
код за ЄДРПОУ
,
рахунок №
в
,
код банку
,
E-mail reception@industrialbank.ua
14.
5.1.

18.

ПІДПИСИ СТОРІН

Підпис

"___"_____________ 20_р.

Підпис

"____"____________ 20_р.

Виконавець :

Примірник договору отримав
_______________
(посада)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

__________________
(підпис)

__________
(призвище, ініціали)

__________
(дата)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток №9
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
на підключення до послуги «SMS-банкінг»
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі _________________________________________________ просить
здійснити підключення до послуги «SMS-банкінг» на номер(-и) телефону(-ів):
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________ просить здійснити підключення до послуги «SMS-банкінг» на номер(-и)
телефону(-ів):
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

ОПЕРАТОР

НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Дозволяємо/Дозволяю (передбачити право вибору) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надсилати на
вказаний(-і) в цій Заяві номер(-и) SMS-повідомлення з інформацією про списання/зарахування коштів за
поточним(-и) рахунком(-ами), відкритим(-ими) в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
____________________________________________________________________________________________
(№ рахунку та валюта)

____________________________________________________________________________________________
Цим підтверджуємо/підтверджую (передбачити право вибору, що:
- вказаний(-і) номер(-и) мобільного(-их) телефону(-ів) є дійсним(-и);
- повідомлені Банком, що інформація про списання/зарахування коштів за поточним(-и)
рахунком(-ами) буде передаватися через незахищені канали зв`язку, через що може стати відомою
третім особам;
- ознайомлені з «Правилами відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх
відокремлених підрозділів та представництв в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК";
- ознайомлені з Тарифами Банку та надаємо згоду на договірне списання з нашого(-их) рахунку(ів), відкритих в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК", комісійної винагороди за підключення до послуги
«SMS-банкінг» та за надання інформації за рахунком(-ами).
Зобов’язуємось/Зобов’язуюсь (передбачити право вибору письмово повідомляти Банк у строки та
порядку, встановленими зазначеними вище Правилами:
- про зміну номеру(-ів) телефону(-ів), оператора зв’язку;

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

-

у разі виходу з ладу мобільного пристрою (мобільного телефону, смартфону тощо), його втрати,
крадіжки та/або інших подій, що можуть стати причиною його втрати та/або доступу до
фінансової інформації сторонніх осіб тощо;
про відмову від використання послуги «SMS-банкінг».

Усвідомлюємо/Усвідомлюю (передбачити право вибору, що Банк не несе відповідальності за
несанкціонований доступ до інформації Клієнта, якщо Клієнт своєчасно не повідомив Банк про зміни щодо
параметрів доставки SMS-повідомлень.
________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________
(підпис)

М.П.(за наявності)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Відмітки банку:
Заяву прийняв: _________________________ ______________ __________________ _____________
(посада виконавця)

Підключення дозволяю:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

_________________________ ______________ __________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток №10
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
про відключення від послуги «SMS-банкінг»/
внесення змін щодо параметрів доставки SMS-повідомлень
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі _________________________________________________ повідомляє АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК»:
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________ повідомляє АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»:
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Про зміни оператора мобільного зв’язку та/або номера мобільного телефону:
ОПЕРАТОР
НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ

Про необхідність підключення до послуги «SMS-банкінг» рахунку(-ів):
№
№

Про необхідність призупинення надання послуги «SMS-банкінг» у зв’язку з:
- втратою/крадіжкою мобільного пристрою;
- несанкціонованим доступом сторонніх осіб;
- виходом з ладу;
- інше ______________________

Про відмову від використання послуги «SMS-банкінг»
Відключити послугу з ___________

________________

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

____________________

________________________

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

(посада керівника)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

Відмітки банку:
Заяву прийняв: _________________________ ______________ __________________ _____________
(посада виконавця)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

Віза керівника підрозділу:
______________________
(посада)

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

(Додаток в новій редакції. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
№4 від 17.01.2019
Додаток № 11
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
фізичної особи – підприємця
фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
(назва вказується за вибором - в залежності від типу клієнта)
,
Сторони за даним Договором:
БАНК:
, В ОСОБІ
, ЯКИЙ(ЯКА) ДІЄ НА ПІДСТАВІ
та
КЛІЄНТ:

№

уклали цей Договір про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Цей Договір, Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та
представництв в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (далі – Правила) та Базові тарифи/Тарифні пакети АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на
обслуговування фізичних осіб – суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які займаються професійною діяльністю (Додаток
№1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Тарифи/Тарифні пакети) разом є Договором банківського
рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування №
від
(далі – Договір) та є договором приєднання
відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України.
19.2. З підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що він ознайомився з Правилами, Тарифами/Тарифними пакетами в
повному обсязі до укладання цього Договору, розуміє і свідомо приймає їх умови, вважає їх розумними, справедливими та
прийнятними для себе, а також підтверджує, що цей Договір не містить явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення
цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.
19.3. БАНК відкриває КЛІЄНТУ поточні рахунки в національній валюті України, в іноземних валютах та металеві рахунки (крім
рахунків, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів) та здійснює розрахунково-касове
обслуговування КЛІЄНТА (у тому числі засобами систем дистанційного обслуговування) згідно з законодавством України та
цим Договором.
1.4.
Кількість послуг, що надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, визначається виходячи з потреб КЛІЄНТА. Перелік
та вартість послуг визначається Тарифами/Тарифними пакетами.
1.5.
КЛІЄНТ обслуговується за обраним ним Тарифним пакетом «
» / Базовими тарифами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на
обслуговування фізичних осіб – суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які займаються професійною діяльністю (Додаток
№1 до цього Договору). Під час дії цього Договору або після закінчення строку дії Тарифного пакету КЛІЄНТ має право
змінити Тарифний пакет у порядку, визначеному цим Договором.
(передбачити право вибору)
1.6.
БАНК здійснює обслуговування КЛІЄНТА засобами систем дистанційного обслуговування за умови підключення до них у
порядку, визначеному цим Договором.
2.
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
БАНК має право:
2.1.
Використовувати кошти та банківські метали КЛІЄНТА, що зберігаються (обліковуються) на його рахунку(-ах), гарантуючи їх
наявність i проведення операцій відповідно до законодавства України.
2.2.
Отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги, згідно та в порядку, передбаченому цим Договором.
2.3.
Здійснювати договірне списання коштів/банківських металів з рахунку(-ів) КЛІЄНТА в порядку, передбаченому
законодавством України, цим Договором та іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
КЛІЄНТ надає БАНКУ безумовне право проводити договірне списання грошових коштів/банківських металів з будь-яких
рахунків КЛІЄНТА, відкритих або, що будуть відкриті в БАНКУ в майбутньому (крім окремих поточних рахунків із
спеціальним режимом використання), та доручає БАНКУ списувати меморіальним ордером суму/масу банківських металів,
необхідну для сплати заборгованості (з урахуванням штрафних санкцій та пені - за їх наявності) КЛІЄНТА перед БАНКОМ за
надані послуги, передбачені Тарифами БАНКУ, заборгованості за іншими зобов’язаннями КЛІЄНТА за Договором РКО та
іншими договорами, укладеними між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ.
З наданням БАНКУ права на договірне списання коштів/банківських металів в рахунок погашення заборгованості КЛІЄНТА
перед БАНКОМ за надані послуги, КЛІЄНТ не втрачає права та обов’язку самостійно сплачувати комісійні винагороди згідно
з Тарифами БАНКУ.
Право договірного списання є правом, а не обов’язком БАНКУ, а тому КЛІЄНТ не звільняється від відповідальності за
невиконання та/або неналежне виконання КЛІЄНТОМ обов’язків щодо сплати вартості послуг БАНКУ та заборгованості
19.
19.1.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

КЛІЄНТА, яка може виникнути в останнього перед БАНКОМ за будь-якими правочинами, які укладені між БАНКОМ та
КЛІЄНТОМ.
У разі відсутності або недостатності коштів на рахунках КЛІЄНТА у національній валюті України або якщо будь-яким
договором (кредитним, договором на відкриття непокритого акредитиву чи надання гарантії тощо), укладеним між БАНКОМ
та КЛІЄНТОМ, передбачено право договірного списання коштів/банківських металів з поточних рахунків КЛІЄНТА, що
відкриті у валюті/банківських металах, які відрізняються від валюти/виду банківських металів заборгованості, БАНК виконує
дії, передбачені Правилами.
2.4.
БАНК має право залежно від кон`юнктури ринку та законодавства України, що регулює здійснення розрахунків, та з інших
будь-яких причин в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та/або Тарифів/Тарифних пакетів, та/або
реквізити для безготівкових розрахунків в іноземній валюті/банківських металах, та/або внутрішній регламент БАНКУ без
погодження з КЛІЄНТОМ шляхом прийняття уповноваженим органом БАНКУ відповідного рішення. БАНК сповіщає
КЛІЄНТА про таку зміну шляхом публікування інформації за вибором, на розсуд БАНКУ, таким способом(-ами): розміщення
інформації на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ, та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua, та/або розміщення інформації у виписці за рахунком, або іншими способами, що
дозволяють КЛІЄНТУ отримати інформацію та встановити, що вона надходить від БАНКУ.
2.5. БАНК має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
КЛІЄНТ має право:
2.6. Самостійно розпоряджатися коштами/банківськими металами на своєму(-їх) рахунку(-ах) та здійснювати операції за рахунком(ами) з дотриманням вимог законодавства України та цього Договору.
2.7. КЛІЄНТ має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.
БАНК бере на себе зобов’язання:
2.8.
Здійснювати розрахунково-касове обслуговування КЛІЄНТА відповідно до законодавства України та цього Договору.
2.9.
Нараховувати та виплачувати проценти по щоденному залишку коштів на кінець дня на рахунку(-ах) КЛІЄНТА за період
нарахування у розмірах та порядку, визначених Тарифами та цим Договором.
(пункт викладено в новій редакції. Зміни №4. Протокол Правління від 17.01.2019).

КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання:
2.10. Виконувати вимоги законодавства України та цього Договору.
2.11. Своєчасно здійснювати оплату за виконані БАНКОМ операції та надані послуги згідно з Тарифами/Тарифними пакетами.
2.12. Узгоджувати з БАНКОМ строки здавання готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки КЛІЄНТА в БАНКУ.
Загальний строк здавання готівкової виручки (готівки) – щоденно. Інший строк здавання готівкової виручки (готівки)
узгоджується з БАНКОМ на підставі поданої КЛІЄНТОМ відповідної заяви, засвідченої підписом КЛІЄНТА та печаткою
КЛІЄНТА (за наявності). Інший строк здавання готівкової виручки (готівки) вступає в дію після отримання КЛІЄНТОМ від
БАНКУ листа-погодження зміненого строку здавання готівкової виручки (готівки).
3.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.5.
У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна сторона компенсує другій
стороні спричинені збитки згідно з законодавством України та цим Договором.
3.6.
За порушення строків оплати послуг БАНКУ, передбачених цим Договором КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню за кожний день
прострочення оплати в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом порушення умов
цього Договору, від несплаченої суми.
4.
ЦІНА ДОГОВОРУ. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.7. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати КЛІЄНТОМ БАНКУ за розрахунково-касове
обслуговування та за інші послуги, які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, протягом терміну дії цього
Договору.
4.8. Комісійна винагорода БАНКУ (плата за надання послуг БАНКОМ) визначається Тарифами/Тарифними пакетами БАНКУ, які
розміщенні на інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ та/або на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
4.9. Нарахування БАНКОМ та оплата КЛІЄНТОМ комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування рахунку(-ів)
КЛІЄНТА в національній, іноземній валюті та металевих рахунків, а також комісійної винагороди за інші послуги, надані
БАНКОМ, здійснюється згідно з цим Договором.
5.
СТРОК ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ(-ІВ)
5.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками БАНКУ та КЛІЄНТА (за
наявності) і діє до моменту закриття рахунку(-ів).
Підписання цього Договору або будь-яких інших документів в межах цього Договору, відповідно до вимог ст. 207 Цивільного
кодексу України, може бути здійснено з використанням електронного підпису.
5.2.
Договір 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 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення про
розірвання цього Договору.
5.3.
При припиненні або розірванні цього Договору КЛІЄНТ та БАНК повинні виконати усі зобов’язання, які виникли протягом
строку дії цього Договору, або у разі припинення чи розірвання цього Договору, або, які можуть виникнути в майбутньому.
Наслідками припинення або розірвання цього Договору є закриття поточного(-их) рахунку(-ів) КЛІЄНТА.
6.
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК
6.1.
Спори, що виникають протягом дії цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у
судовому порядку згідно з законодавством України.
7.
ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.
У випадку, якщо КЛІЄНТ не надасть необхідних документів для приведення справи з юридичного оформлення рахунку у
відповідність з законодавством України або не виконає будь-які інші вимоги БАНКУ щодо відкриття, функціонування та

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

закриття рахунків, або якщо продовження виконання цього Договору стане порушенням вимог законодавства України, цей
Договір припиняється за настанням наслідків, передбачених п.5.3 цього Договору.
7.2.
Підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений та згодний з порядком дій БАНКУ щодо:
- договірного списання коштів/банківських металів з рахунків КЛІЄНТА;
- внесення змін згідно з п.2.4 цього Договору;
- розкриття інформації, що стосується умов цього Договору і надання послуг КЛІЄНТУ та містить банківську таємницю;
- обробки персональних даних.
7.3.
КЛІЄНТ повідомлений про те, що текст Правил та Тарифи/Тарифні пакети розміщені на корпоративному Інтернет-сайті
БАНКУ за адресою: http://industrialbank.ua.
7.4.
Додаткові угоди, письмові повідомлення, заяви на підключення до дистанційних послуг, передбачені цим Договором є
невід’ємною частиною цього Договору.
7.5.
Оподаткування доходів у вигляді процентів на поточний рахунок здійснюється відповідно до діючого податкового
законодавства України. Для виконання функцій податкового агента з утримання податків у вигляді процентів на поточний
рахунок (далі - податок) БАНК утримує із суми нарахованих процентів та перераховує податок до бюджету в розмірі,
достатньому для такого перерахування відповідно до діючого податкового законодавства України. При цьому, БАНК має
право здійснити перерахунок раніше утриманого податку у зв‘язку зі зміною податкового законодавства України та в інших
випадках, що не суперечать податковому законодавству України, з метою належного виконання БАНКОМ функцій
податкового агента.
БАНК раз на рік, а також у разі розірвання (припинення) Договору, сплачує КЛІЄНТУ накоплену суму гривневого
еквіваленту, який виник у результаті утримання та сплати податку, у валюті рахунку / банківських металах, перерахованого за
офіційним курсом гривні до іноземних валют / банківських металів, встановленим НБУ на цей день, з точністю до однієї сотої
(двох знаків після коми), метод округлення, при цьому, не застосовується.
7.6.
КЛІЄНТ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, згідно з Податковим Кодексом України (зі змінами та
доповненнями).
7.7.
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.
7.7.1. 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.
7.7.1. 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»).
(пункт викладено в новій редакції. Зміни №4. Протокол Правління від 17.01.2019).

7.8.

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.
(розділ доповнено новим пунктом. Зміни №4. Протокол Правління від 17.01.2019).

8.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
код банку
код за ЄДРПОУ
рахунок №
в
код банку
E-mail reception@industrialbank.ua

КЛІЄНТ
П.І.Б
реєстраційний номер облікової картки платника податків
місце проживання
паспорт

№

виданий

телефон (-и)
E-mail
Мобільний телефон
(Зміни №4. Протокол Правління від 17.01.2019).

9.

ПІДПИСИ СТОРІН
Підпис

"___"_____________ 20_р.

Підпис

"____"____________ 20_р.

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, печатка (за наявності) прізвище, ініціали клієнта

дата

(Абзац викладено в новій редакції. Зміни №4. Протокол Правління від 17.01.2019).
Виконавець :
Посада, прізвище, ініціали, підпис
Контактний телефон
Примірник договору отримав

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

_______________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

__________
(дата)

(Доповнено новим додатком. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток
до ДОГОВОРУ
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

№1

фізичної особи – підприємця
фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
(назва вказується за вибором - в залежності від типу клієнта)
№
від "____"____________ 20__ р.

Базові тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб - суб`єктів
господарювання, фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю
Тарифний пакет «

»

на обслуговування фізичних осіб - суб`єктів господарювання,
фізичних осіб, що займаються професійною діяльністю

(вказуються Базові тарифи або Тарифний пакет, обраний клієнтом)
Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 12
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
на реєстрацію облікового запису модулю Smartphone – банкінг
у системі “Industrial24_Business”
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі __________________________________ просить, згідно зазначеної
інформації, здійснити реєстрацію облікового запису (BIFIT ID) у системі “Industrial24_Business”
(далі - Система).
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________, просить, згідно зазначеної інформації, здійснити реєстрацію облікового запису
(BIFIT ID) у системі “Industrial24_Business” (далі - Система).

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)

(передбачити право вибору)

Параметри для реєстрації облікового запису (BIFIT ID):
Обліковий запис (BIFIT ID)
Прізвище, ім’я По батькові
Ідентифікаційний код
(у випадку відсутності: серія,
номер паспортного документу )

Право акцепту електронних
- так
- ні
розрахункових документів у
гривні у модулі Smartphone - Необхідність акцепту (прийняття рішення) виникає у випадку перевищення лімітів, що
банкінг
встановлені користувачем Облікового запису
До Заяви додається «Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта», який згенерований до облікового
запису _________.

________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________

(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору)

Відмітки банку*:
Заяву прийняв, право підпису перевірив (для 1-шої, 2-ї групи підписів):
____________________________ ________________ __________________ _____________
(посада виконавця)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

Реєстрацію облікового запису дозволяю:
_____________________________ _______________ _____________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

* - для заяви, яка надана до Банку засобами системи розділ не використовується.

(Доповнено новим додатком. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 13
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
на підключення рахунків для роботи
у системі “Industrial24_Business”
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі __________________________________ просить здійснити підключення
рахунку (-ів) для роботи у системі “Industrial24_Business” та надати права зареєстрованим
користувачам на операції за рахунками згідно інформації, що зазначена у цій заяві.
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________, просить здійснити підключення рахунку (-ів) для роботи у системі
“Industrial24_Business” та надати права зареєстрованим користувачам на операції за рахунками
згідно інформації, що зазначена у цій заяві.
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору абзацу)

П.І.П, посада, права осіб на операції за рахунками
№
п/п

№ рахунку

Валюта
рахунку

П.І.П

Дебетові
операції за
рахунком*
так / ні

посада

Перегляду
інформації
за рахунком
так / ні

* - під “Дебетовими операціями за рахунком” розуміється створення електронних документів за рахунком та право підпису
створеного документу згідно зазначеної групи підписів, у тому числі для 1-ї та 2-ї групи підписів створення електронних документів
на купівлю/продаж/конвертацію іноземної валюти)

________________

(посада керівника)
М.П.(за наявності)

____________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

“ ___” _________ 20 ___ р.
(абзац використовується для юридичних осіб)

“ ___” _________ 20 __ р.

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)

(передбачити право вибору)

Відмітки банку:
Заяву прийняв, номери рахунків клієнта, зазначені у заяві перевірив:
______________________________
______________ __________________ _____________
(посада виконавця)

Підключення дозволяю:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

_________________________ ______________ __________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Доповнено новим додатком. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Із змінами та доповненнями:
№1 від 11.04.2018
Додаток № 14
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
представництв та самозайнятих осіб в АКБ
„ІНДУСТРІАЛБАНК"

ЗАЯВА
на реєстрацію користувача Клієнта у модулі Web-банкінг
системи “Industrial24_Business”
Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ___________________________________________________________ ,
(повне найменування клієнта)

код за ЄДРПОУ __________________ в особі ____________________________________________ ,
(посада, П.І.П)

який (яка) діє на підставі __________________________________ просить, згідно зазначеної
інформації, здійснити реєстрацію користувача КЛІЄНТА у модулі Web-банкінг системи
“Industrial24_Business” (далі - Система) та надати права на операції за рахунками, що підключені
до Системи.
(абзац використовується для юридичних осіб)

Згідно з Договором банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування
№
від
, КЛІЄНТ ________________________________________, ідентифікаційний код
(П.І.П)

______________ просить, згідно зазначеної інформації, здійснити реєстрацію нового
користувача КЛІЄНТА у модулі Web-банкінг системі “Industrial24_Business” (далі - Система)
та надати права на операції за рахунками, що підключені до Системи.
(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору)

Параметри для реєстрації нового користувача КЛІЄНТА у модулі Web-банкінг Системи
Прізвище, ім’я По батькові
“Industrial24_Business”
Ідентифікаційний код
Посада

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

Посвідчення особи

__________________ серія (за наявності) _______, номер ____________,
виданий _______________________________________________________,
дата видачі «_____» ____________________ року

Права на операції за рахунками для зазначеного користувача Системи
Дебетові операції за рахунком Перегляду інформації за рахунком
Валюта
№ рахунку
рахунку
так / ні
так / ні
До Заяви додається «Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта», який згенерований для зазначеного
користувача

________________

____________________

(посада керівника)

(підпис)

________________________

(прізвище, ініціали)

М.П.(за наявності)

“ ___” _________ 20 ___ р.
“ ___” _________ 20 __ р.

(абзац використовується для юридичних осіб)

__________________________
(прізвище, ініціали)

________________________

М.П.(за наявності)

(підпис)

(абзац використовується для самозайнятих осіб)
(передбачити право вибору)

Відмітки банку:
Заяву прийняв, перевірив: номери рахунків клієнта, зазначені в заяві, право підпису (для 1-шої, 2-ї групи
підписів):
____________________________ ________________ __________________ _____________
(посада виконавця)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)

Реєстрацію облікового запису дозволяю:
_____________________________ _______________ _____________________
(посада керівника підрозділу)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(Доповнено новим додатком. Зміни 1. Протокол Правління від 11.04.2018)

Банк ______________________
М.П.
(підпис)

Клієнт
___________________
М.П.(за наявності)
(підпис)

