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Додаток №2 до Наказу П-LEG-2019-68 від 11.06.2019 р.

Банківська таємниця1
ДОГОВІР № ____/вказати номер/____
про відкриття рахунків на користь Співробітників Клієнта та
обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат
в безготівковій формі (з Правилами)
м._______

«___»___________20__ р.

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України –АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», надалі за текстом –
«Банк», від імені якого діє ____________________ на підставі ____________________, та
СТОРОНА 2. ____________________, надалі за текстом «Клієнт», від імені якого діє _____________________ на підставі
____________________, з іншої сторони, разом названі – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про відкриття
рахунків на користь Співробітників Клієнта та обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі (з
Правилами) (надалі – Договір) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. Підписуючи цей Договір, Клієнт погоджується з викладеною у «Правилах обслуговування виплати заробітної плати та інших
виплат Співробітникам Клієнта в безготівковій формі в АТ «УКРСИББАНК», затверджених згідно з внутрішніми процедурами Банку
(далі – Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті Банку my.ukrsibbank.com, пропозицією Банку надавати Клієнту комплекс
послуг з відкриття карткових рахунків Співробітникам Клієнта та впровадження безготівкової форми оплати праці на умовах,
встановлених у цьому Договорі та Правилах.
1.2. Правила після підписання Сторонами цього Договору стають його невід’ємною частиною. Підписуючи Договір, Сторони
підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами, які викладені в цьому Договорі та Правилах.
1.3. Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно підписами під Правилами, та після підписання Сторонами цього
Договору Правила не підлягають додатковому підписанню Сторонами і вступають в силу для Сторін одночасно з підписанням цього
Договору.
1.4. Всі терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Правилами.
ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ НА КОРИСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КЛІЄНТА. ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ
СПІВРОБІТНИКАМ.
2.1.
У порядку, передбаченому законодавством, Банк відкриває на користь Співробітників Клієнта карткові рахунки. Карткові
рахунки відкриваються з метою зарахування заробітної плати та/або стипендій або інших виплат. Розрахункові операції з карткових
рахунків Співробітників Клієнтів здійснюється після укладення Банком відповідних договорів із Співробітниками.
2.2. Після відкриття у Банку карткових рахунків Співробітникам, Клієнт перераховує грошові кошти за всіма виплатами своїм
Співробітникам, у тому числі заробітну плату, стипендії, преміальні виплати, матеріальну допомогу, витрати на відрядження,
компенсації та інші виплати, для подальшого зарахування таких коштів на відкриті у Банку карткові рахунки Співробітників у сумі,
що відповідає сумі, вказаній у відомості розподілу заробітної плати, за наступними реквізитами:
- якщо
Клієнт
не
використовує
Систему
дистанційного
обслуговування
(далі
СДО)
–
рахунок
№ ________________, 2код ЄДРПОУ 09807750;
- якщо Клієнт використовує СДО та має поточний рахунок в національній валюті, відкритий в Банку, – рахунок
№___________________3, код ЄДРПОУ 09807750;
- якщо Клієнт використовує СДО та не має поточного рахунку в національній валюті, відкритого в Банку, – використовуються реквізити, які зазначені у «Договорі щодо виплати заробітної плати та інших виплат Співробітникам Клієнта в безготівковій формі в системі дистанційного обслуговування», який укладається Сторонами окремо.
2.

3. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
3.1. Клієнт сплачує комісійну винагороду Банку згідно з умовами Договору.
3.1.1.
Клієнт зобов’язується інформувати Банк про наміри припинити зарахування заробітної плати на Рахунки Співробітників,
що відкриті в Банку, не пізніше ніж за три місяці до фактичного припинення зарахувань. 4
3.2. Підписанням цього Договору Клієнт серед іншого засвідчує, що:
- перед укладенням Договору він особисто ознайомлений з Правилами, погоджується вважати положення вказаних Правил
обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі Договору;
зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється
до 05.08.2019 зазначається МФО та № рахунку, а з 05.08.2019 зазначається IBAN
3
до 05.08.2019 зазначається МФО та № рахунку 29242000000110, а з 05.08.2019 зазначається IBAN
4
Пункт включається у договір у разі підписання договору з клієнтами КБ
1

2

Банк: АТ «УКРСИББАНК»
від імені якого діє представник______________(підпис/ М.П.)

Клієнт:
від імені якого діє представник_______ (підпис)

- він надає Банку згоду та право збирати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію, в тому числі банківську
таємницю, в порядку, встановленому Правилами;
- він або його уповноважений представник отримав оригінал цього Договору.
Банк, як частина Групи BNP Paribas, дотримується вимог чинного законодавства України та стандартів Групи BNP Paribas щодо
протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері міжнародних фінансових санкцій, ембарго та боротьби із корупцією. 5
3.3. Договір набуває чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами та діє два роки. По закінченню дворічного строку
дія Договору продовжується автоматично на той самий строк за умови відсутності заперечень з боку Сторін.
3.4. Цей Договір укладений українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони. Примірники
цього Договору є ідентичними. Обидва примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.
4. РОЗРАХУНОК КОМІСІЙ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ
Найменування комісії

Комісія

Наявність
ПДВ

за кожен Тарифний план «Start»
- ___ грн
4.1. Річне комплексне розрахунково-касове обслуговування Співробітників
Клієнта у рамках тарифних планів:
Клієнт доручає Банку, а Банк здійснює договірне списання суми комісії з поточного
рахунку Клієнта № ___________________, відкритого в Банку, в порядку, визначеному
Правилами.6
АБО
Клієнт сплачує комісію самостійно на рахунок № _____________. Нарахування та
сплата комісії відбувається в порядку, визначеному Правилами.7

за кожен Тарифний план «All
Inclusive» - ___ грн
за кожен Тарифний план «All
Inclusive Ultra» - ___ грн
за кожен Тарифний план «All
Inclusive De Luxe» - ___ грн
за кожен Тарифний план «Black
Edition» - __ грн
за кожен Тарифний план «Le
Grand» - __ грн

4.2. Перерахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки
Співробітників Клієнта без використання СДО:
Клієнт доручає Банку, а Банк здійснює договірне списання суми комісії з поточного
рахунку Клієнта № __________, відкритого в Банку, в порядку, визначеному
Правилами.8

без ПДВ
____ %+ ______грн

АБО
Клієнт сплачує самостійно за наступними реквізитами: рахунок № ________________;
код ЄДРПОУ 09807750. 9
4.3. Перерахування заробітної плати та інших виплат на карткові рахунки
Співробітників Клієнта з використанням СДО:
За відсутності відкритого поточного рахунку Клієнта в Банку, Клієнт сплачує комісію
самостійно за реквізитами, що зазначені у «Договорі щодо виплати заробітної плати та
інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі дистанційного
обслуговування», який укладається Сторонами окремо.

____ %

При наявності відкритого поточного рахунку Клієнта в Банку, Клієнт доручає Банку, а
Банк здійснює договірне списання комісії в порядку, визначеному Правилами.
5. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
5.1. Адреси та банківські реквізити Банку:
АТ «УКРСИББАНК», Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750. SWIFT-код Банку: KHABUA2K.
Адреса (місцезнаходження): 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.
Адреса для листування: __________________________________________________________,
Телефон/факс: __________________.
5.2. Адреси та банківські реквізити Клієнта:
_________/найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця/_______,
Ідентифікаційний код юридичної особи/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи підприємця:______________________
Адреса (місцезнаходження):____________________________________________
Рахунок № ______________________10Адреса для листування: __________________________________________________________,
Телефон/факс: __________________.
5.3. Підписи Сторін:
Зазначається для клієнтів корпоративного бізнесу
Якщо Клієнт має відкритий поточний рахунок у національній валюті у Банку.
7
Якщо Клієнт не має відкритого поточного рахунку у національній валюті у Банку.
8
Якщо Клієнт не використовує систему дистанційного обслуговування та має відкритий поточний рахунок у національній валюті у Банку.
9
Якщо Клієнт не використовує систему дистанційного обслуговування та не має відкритого поточного рахунку у національній валюті у Банку.
10
Якщо Клієнт має відкритий власний поточний рахунок в національній валюті у Банку.
5
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Банк: АТ «УКРСИББАНК»
від імені якого діє представник______________(підпис/ М.П.)

Клієнт:
від імені якого діє представник_______ (підпис)

Банк:
АТ «УКРСИББАНК»
___/назва посади уповн. особи Банку/___
______________(__П.І.Б. уповн. особи Банку__)
(підпис/ М.П.)

Клієнт:
_____________________________________
___/назва посади уповн. особи Клієнта/____
___________(__П.І.Б. уповн. особи Клієнта__)
(підпис)
Підписанням цього Договору надаю свою згоду на використання та
обробку моїх персональних даних АТ «УКРСИББАНК» та/або
Розпорядником бази персональних даних згідно з вимогами
законодавства України.11

11

Зазначається, якщо Договір укладається з юридичною особою
Банк: АТ «УКРСИББАНК»
від імені якого діє представник______________(підпис/ М.П.)

Клієнт:
від імені якого діє представник_______ (підпис)

