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Банківська таємниця

ДОГОВІР -АНКЕТА
Про відкриття та2 обслуговування банківського
поточного рахунку фізичної особи
№ ________________
м. _______

«___»___________20__ р.

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України – АТ «УКРСИББАНК», 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005,
SWIFT-код: KHABUA2K, надалі за текстом – «Банк», адреса для листування: ___(зазначити адресу відділення Банку, в якому відкривається рахунок)____, від
імені якого діє _____________________________ на підставі _____________________________________, та,
СТОРОНА 2. Фізична особа (резидент України АБО3 нерезидент)
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Дата та
Число____ місяць_________ рік _____, місце ______________________
місце народження
Паспорт або документ,
____(вказати назву документу)____
що його замінює (вказати
Серія (за наявності)____ номер ________ Дата видачі _____ місяць ________ рік_____ Ким виданий _____________
назву документа)

Адреса реєстрації
Адреса для листування

Поштовий індекс______ місто__________ вулиця ________ буд. ___ кв. ____,
тел. ________, моб. тел. __________
Поштовий індекс ____ місто _____________ вулиця _________________ буд._____ кв. _______,
телефон ______________, факс________________
Електронна адреса _____________@________________________

Ідентифікаційний
номер
надалі за текстом «Клієнт», надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі за текстом – Договір),
про нижченаведене:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Всі терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному «Правилами (договірними умовами) відкриття, використання і обслуговування
поточних рахунків фізичних осіб у національній і іноземній валютах в АТ «УКРСИББАНК», затвердженими згідно з внутрішніми процедурами Банку, та
розміщеними для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку (надалі – «Правила»).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк на підставі наданих Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Клієнту Рахунок № ____________ код Банку
(МФО) ______ у ____(зазначити назву валюти)____, на умовах тарифного пакету ____(зазначити назву Тарифного пакету)____.
АБО
1.1. Банк здійснює обслуговування відкритого на користь Клієнта Рахунку № _______________________________ в національній валюті України, відкритого на
підставі наданих Клієнтом/юридичною особою документів відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони дійшли згоди, що поточний рахунок за
цим Договором обслуговується на умовах Тарифного пакету ____(зазначити назву Тарифного пакету)____ у національній валюті України. Цей Договір
укладається в тому відділенні Банку, в якому Клієнту було відкрито зазначений вище поточний рахунок.4
1.2. За користування вільними грошовими коштами, що розміщені на поточному рахунку Клієнта, що вказаний в п.1.1 цього Договору, Банк сплачує проценти
за ставкою, що передбачена обраним Тарифним пакетом.
2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1 Умови користування поточним Рахунком та порядок його відкриття, права та обов‘язки, відповідальність сторін за Договором, особливі умови, порядок
розірвання Договору визначені Правилами.
2.2 Під час укладення цього Договору банківського рахунку Клієнт засвідчує своїм підписом, що він ознайомлений із змістом «Інструкції про порядок
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492
(надалі - Інструкція). Вимоги цієї Інструкції для Клієнта є обов’язковими. Клієнту відомо про те, що Рахунок забороняється використовувати для
проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.
2.3 Укладаючи та підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на вчинення всіх необхідних дій, визначених Правилами.
2.4 Цей Договір містить елементи заяви Клієнта на відкриття поточного рахунку та5 картки зі зразками підписів Підписання Клієнтом цього Договору
прирівнюється до подання ним такої заяви.3
2.5 Цей Договір укладається на невизначений строк та набирає чинності з моменту його укладення.
2.6 Цей Договір укладений українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони. Примірники Договору є ідентичними за
виключенням реквізитів «Відмітки банку», які заповнюються тільки в примірнику Договору Банку. Обидва примірники Договору мають однакову
юридичну силу.
2.7 Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
2.8 Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує:
- що ним особисто (або його уповноваженим представником) отримано примірник цього Договору;
- що він особисто ознайомлений з Правилами та тарифами, погоджується вважати положення вказаних Правил та тарифів обов’язковими до застосування
до відносин, які виникли на підставі цього Договору.
2.9 Підписанням цього Договору Клієнт надає свій дозвіл на використання зразку підпису, що зазначений під цим Договором банківського рахунку або зразку
підпису, що зазначений у Договорі про використання зразку підпису фізичної особи – клієнта Банку, укладеного між Банком та Клієнтом (в разі його
наявності), для здійснення операцій, що передбачені цим Договором.
2.10. Клієнт повідомлений, що на дату укладення Договору-анкети гарантії Фонду поширюються на розмішені кошти вкладу.
Своїм підписом у Договорі-анкеті Клієнт засвідчує, що до укладання цього Договору-анкети він ознайомлений із змістом Довідки про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі-анкеті, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет за посиланням
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. Клієнт також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд
гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам йому цілком зрозумілі.
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зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється
Виключити в разі укладення Договору за рахунком, що відкритий юридичною особою на користь фізичної особи.
3
обрати необхідний варіант
4
Альтернативний варіант обирається в разі відкриття поточного рахунку юридичною особою на користь фізичної.
5
Виключити у раз укладення Договору за рахунком, що відкритий юридичною особою на користь фізичної особи.
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1

Клієнт погоджується в подальшому отримувати від Банку не рідше ніж один раз на рік у паперовій або електронній формі (на розсуд Банку) Довідку про
систему гарантування вкладів фізичних осіб та зобов’язується повідомляти Банк про її одержання в тій формі, в якій Довідка була отримана від Банку.
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3. ОСОБЛИВІ УМОВИ (*в разі наявності підстав)
3.1._____________________________________________________________________________________________________________________________________

СТОРОНА 1. БАНК

СТОРОНА 2. КЛІЄНТ

___________________________________
(підпис)
(М. П.)

_____________________________________
(підпис)

ДОГОВІР № ________________
Відмітки банку
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив,
Засвідчую справжність підпису громадянина __________________________________(ПІБ клієнта), який зроблено у моїй присутності
_____________________________________________________________________
Посада, прізвище, ім’я, по-батькові працівника Банку,
який перевірив підпис та на якого покладено обов’язок відкривати рахунки

АТ «УКРСИББАНК»
Відкрити поточний рахунок дозволяю:
Керівник (або інша уповноважена на це особа)
_________________\__________________\

______________________
Підпис

________________
Дата

Відділення №_____
Документи на оформлення відкриття рахунку та здійснення операцій за
рахунком перевірив:
Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа)
___________________\____________________\
Дата відкриття рахунку

«___» ____________ 20__ р.

До укладання даного Договору Клієнт (зазначається ПІБ Клієнта) (___/зазначити паспортні дані: назва документу, серія(за наявності), номер,
ким і коли виданий/___, ІПН/реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________ Клієнта) ознайомлений з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб та переліком умов, за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти та за якими не
поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перелік таких умов розміщений на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб в мережі Інтернет.

______________________
(підпис)
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_________(зазначається ПІБ Клієнта)

Розділ 3 використовується у випадку необхідності викладення індивідуальних умов. У іншому випадку вилучити з Договору.
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