Додаток №1 до Наказу П-LEG-2019-56 від 05.04.2019 р.
(для клієнтів ДКБ)

Банківська таємниця1
ДОГОВІР банківського рахунку та дистанційного обслуговування № ________
(з Правилами)
м.___________
“___”____________20__ р.
АТ “УКРСИББАНК” (далі – Банк), від імені якого діє _______________________________________ на підставі _____________________,
з однієї сторони, і
наступний абзац зазначається, якщо Клієнтом є юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи
_______________________________________(далі – Клієнт), що є відокремленим підрозділом __/зазначити назву юридичної особи/__2,
від імені якого діє _______________________________ на підставі ________________, з іншої сторони,
наступний абзац зазначається, якщо рахунок відкривається для ведення спільної діяльності без утворення юридичної особи
_______________________________________3, що діють на підставі __/зазначити назву договору/__ №_____ від _________, (далі –
Договір про спільну діяльність), (далі – Клієнт), від імені яких діє _______________________________ на підставі ________________, з
іншої сторони,
при спільному найменуванні – Сторони, кожний окремо – Сторона, уклали цей договір (далі – Договір банківського рахунку) про
наступне:
1. Предмет Договору
1.1.
Підписуючи цей Договір банківського рахунку, Клієнт погоджується з викладеною у «Правилах (договірних умовах)
обслуговування банківського рахунку та дистанційного обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу АТ «УКРСИББАНК» (далі –
Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» № від .2018 року
з усіма наступними змінами та доповненнями, пропозицією Банку надавати Клієнту на умовах, встановлених у цьому Договорі
банківського рахунку та Правилах, наступні послуги:
- відкриття, обслуговування, закриття Рахунку в національній та/або іноземній валюті, відповідно до вимог Законодавства.
- надання послуги приймання та розміщення на Рахунку готівкової виручки (в разі її здавання Клієнтом). Строки здавання Клієнтом
готівкової виручки (готівки) для її зарахування на Рахунок у Банку встановлюються Клієнтом самостійно згідно із запропонованими
Банком строками, що зазначені у Правилах;
- підключення та обслуговування Продуктів Клієнта за допомогою СДО на умовах, викладених в Правилах.
1.2. Правила, після укладення Сторонами цього Договору банківського рахунку, стають невід’ємною частиною Договору. Підписуючи
цей Договір банківського рахунку, Сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами Договору, які викладені в
цьому Договорі банківського рахунку та Правилах. Терміни, що вживаються в цьому Договорі банківського рахунку та не визначені ним,
мають значення, надане їм у Правилах.
1.3. Підписи Сторін під цим Договором банківського рахунку вважаються одночасно підписами під Правилами, при цьому після
підписання Сторонами цього Договору банківського рахунку Правила не підлягають додатковому підписанню Сторонами і вступають в
силу для Сторін одночасно з підписанням цього Договору банківського рахунку.
2. Порядок відкриття та обслуговування Рахунку(-ів)
2.1. На умовах, викладених в Правилах, Банк відкриває Клієнту поточний Рахунок, який наведений у відповідній додатковій угоді до
цього Договору банківського рахунку.
2.2. Обслуговування Рахунку та порядок надання Банком послуг з розрахунково-касового обслуговування Клієнта здійснюється на
умовах, визначеними Правилами.
2.3. Клієнт зобов’язується належним чином виконувати умови Договору, вимоги Законодавства та внутрішніх правил Банку, зокрема
забезпечувати виконання вимог Законодавства щодо режиму використання коштів на Рахунку та здійснювати видаткові операції з
Рахунку згідно з кошторисом (або) здійснювати видаткові операції з Рахунку в іноземній валюті згідно з кошторисом 4.
2.4.5 У разі відкриття Клієнтом, що є роботодавцем, окремого Рахунку для зарахування страхових коштів, Клієнт підтверджує, що він
ознайомлений з особливостями використання такого Рахунку та коштів, що обліковуються на ньому, згідно із Законодавством та умовами
цього Договору банківського рахунку.
2.4.1. Кошти, зараховані на окремий Рахунок для зарахування страхових коштів, можуть бути використані Клієнтом виключно для
надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам відповідно до Законодавства.
2.4.2 Банк не здійснює контроль за використанням Клієнтом страхових коштів з окремого Рахунку для зарахування страхових коштів.
2.4.3. Для сплати комісійної винагороди Банку за надані послуги за окремим Рахунком для зарахування страхових коштів Клієнт доручає
Банку здійснювати договірне списання заборгованості по сплаті такої комісійної винагороди з будь-якого іншого Рахунку Клієнта, що не
є окремим Рахунком для зарахування страхових коштів, та валюта якого співпадає з валютою комісії.
2.5. Клієнт має право розпоряджатися коштами, що є на його Рахунку, на власний розсуд, за винятком випадків обмеження права Клієнта
на розпорядження коштами згідно з вимогами Законодавства та/або випадків, встановлених Договором.
У випадках, передбачених Законодавством, Клієнт може здійснювати платежі в інтересах третіх осіб з урахуванням умов Договору.
(АБО)6
2.5. Клієнт використовує Рахунок виключно з метою виконання Договору про спільну діяльність.
У разі внесення змін до Договору про спільну діяльність, Клієнт зобов’язується надавати Банку копію відповідних додаткових угод до
1

зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється
Зазначається, якщо клієнтом є відокремлений підрозділ
3
Зазначаються повні назви всіх юридичних осіб, які ведуть спільну діяльність на підставі відповідного договору про сумісну діяльність, та їх
уповноважені особи
4
Зазначається для клієнтів:
Перший варіант - які є представництвами іноземних юридичних осіб та відкрили в Банку Рахунок типу Н
Другий варіант - які є відокремленими підрозділами, які відкрили в Банку Рахунок в іноземній валюті
5
Виключити п. 2.4 з усіма його підпунктами, якщо за Договором відкривається рахунок для ведення спільної діяльності, а також змінити
нумерацію наступних пунктів цього Розділу Договору відповідним чином.
6
Другий варіант цього пункту обирається, якщо Договір укладається з декількома юридичними особами для ведення спільної діяльності
2

Банк /Bank ____________
(підпис) м.п. /signature/seal

Клієнт/Client____________
(підпис) м.п. /signature/seal

Договору про спільну діяльність, засвідчену підписами уповноважених осіб, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати внесення таких змін.
3. Тарифи
3.1. Клієнт оплачує послуги Банку згідно з Тарифами Банку на розрахунково–касове обслуговування, що викладені у Додатку №1 до
цього Договору банківського рахунку. 7
3.2. На залишок коштів на Рахунку Клієнта Банк нараховує проценти за процентною ставкою 0% річних.
Зміна розміру процентної ставки, за якою нараховуються проценти на залишок коштів на Рахунку, здійснюється у порядку,
встановленому Договором.
Проценти сплачуються Банком щомісячно, в останній робочий день місяця, а в разі закриття Рахунку - в робочий день, який передує дню
закриття Рахунку Клієнта.8
4. Інші умови
4.1. Підписанням цього Договору банківського рахунку Клієнт, серед іншого, засвідчує:
що перед укладенням Договору він особисто ознайомлений з Правилами та Тарифами, погоджується вважати положення вказаних
Правил та Тарифів обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі Договору;
- що він доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з його Рахунку в порядку, сумі та відповідно до умов Договору;
- що він ознайомлений і погоджується з умовами усіх додатків до Договору та Інструкціями;
- що він надає Банку згоду та право збирати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію та банківську таємницю Клієнта, в
обсязі, встановленому Правилами;
- що ним особисто (або його уповноваженим представником) отримано примірник Договору банківського рахунку разом з Додатком 19;
- що він відповідає за схоронність ключів СДО;
- що електронні документи, сформовані та передані за допомогою СДО відповідно до умов Договору, є рівними за юридичною силою
документам на паперовому носії, що підписані власноручно підписом Клієнта;
- що він визнає достатнім метод захисту електронних документів з використанням криптографічних засобів, що накладається на
розрахунковий електронний документ за допомогою СДО.
4.2. Договір банківського рахунку разом з Додатком 110 складено українською мовою у двох11 оригінальних примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Сторони домовились, що у разі виникнення розбіжностей пріоритетною є
україномовна редакція.
4.3. Підписанням цього Договору банківського рахунку Клієнт засвідчує, що ним особисто (або його уповноваженим представником)
отримано примірник цього Договору банківського рахунку.
5. Адреси та реквізити Сторін
5.1. Адреса та реквізити Банку:
АТ «УКРСИББАНК», ідентифікаційний код 09807750. SWIFT-код: KHABUA2K.
Адреса (місцезнаходження): 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.
Адреса для листування: ______________________, Телефон/факс: __________________.
5.2. Адреса та реквізити Клієнта:
___________________, ідентифікаційний код ______________.
Адреса (місцезнаходження):___________________________
Адреса для листування: _____________________________, Телефон/факс: __________________.
10.3. Підписи Сторін
Банк
Клієнт
__/посада уповн. особи Банку/__
______________ посада _______________
_______________(__П.І.Б. уповн. особи Банку __)
____________________________(______________________)
(підпис, М.П.)
(підпис) (П.І.Б.)
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.
Головний Бухгалтер12
___________________(____________________)
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.

Зазначається тільки у виключних випадках за погодженням Директора корпоративного центру. При цьому з Клієнтом підписується Додаток
№1 «Тарифи» до цього Договору.
8
Виключити, якщо за Договором відкривається рахунок для ведення спільної діяльності
9
Зазначається за умови укладення Додатку 1 (Тарифи)
10
Зазначається за умови укладення Додатку 1 (Тарифи)
11
Для Договорів, які укладаються для відкриття Рахунку для ведення спільної діяльності, зазначається необхідна кількість примірників у разі
клопотання з боку Клієнта надати йому кількість екземплярів для кожної особи, що підписала Договір про спільну діяльність
12
Реквізит „Головний бухгалтер” зазначається тільки, якщо така посада є в штаті Клієнта – юридичної особи та його підпис під договором
вимагається установчими документами Клієнта
7

Банк /Bank ____________
(підпис) м.п. /signature/seal

Клієнт/Client____________
(підпис) м.п. /signature/seal

