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Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул.
Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129), керуючись законодавством України, пропонує можливість отримати
банківські послуги, визначені цими Правилами банківського обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього
бізнесу в АТ «Ощадбанк» (далі – Правила), зазначеним в них особам за умови згоди таких осіб з положеннями цих
Правил та укладання договору банківського обслуговування.
Ці Правила в АТ «Ощадбанк» розроблені відповідно до законодавства України, в т.ч. нормативно-правових актів
Національного банку України, Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003р. №492
(із змінами та доповненнями), а також згідно з внутрішніми нормативними документами Банку.
1.

Терміни та скорочення

Терміни та скорочення, що використовуються у цих Правилах, вживаються у таких значеннях:
КНЕДП – Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг АТ «Ощадбанк», організаційна структура Банку, що
надає електронні довірчі послуги, діяльність якої відповідає вимогам Закону України «Про електронні довірчі
послуги» та відомості про яку внесені до Довірчого списку.
Банк/АТ «Ощадбанк» – публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (адреса
місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ 00032129).
Банківський продукт – затверджені внутрішніми нормативними документами Банку умови та порядок надання
Клієнтам окремої Послуги або комплексу Послуг.
Банківський продукт «АВТО-ОВЕР»- затверджений АТ «Ощадбанк» порядок та умови надання Клієнтам послуги
щодо короткострокового кредитування у формі Овердрафту.
Банківський день - день, в який банки України відкриті для проведення операцій.
Відкликання Овердрафту - повне припинення надання Овердрафту, яке передбачає вимогу Банку до Позичальника
здійснити повне виконання Зобов’язання на дату такого Відкликання у випадку та порядку передбачених цими
Правилами. У випадку Відкликання Овердрафту у Позичальника виникає Прострочена кредитна заборгованість
в розмірі Основної суми Боргу і Дебетове сальдо за Рахунком обнуляється, а Банк звільняється від зобов’язань
(зобов’язання Банку припиняються), що випливають з цих Правил в частині надання Позичальнику Овердрафту,
в тому числі скасовується дія Ліміту Овердрафту (без можливості його подальшого поновлення) та у
Позичальника в день виникнення Простроченої кредитної заборгованості виникає обов’язок в повному обсязі
виконати Зобов’язання, в тому числі в частині сплати процентів, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а
також відшкодування витрат та збитків Банку, що нараховані на таку дату.
Вкладник –Клієнт, який розмістив у Банку Депозит. Для цілей застосування цих Правил Клієнт набуває статусу
Вкладника окремо щодо кожного окремого розміщеного Траншу та кожного окремого Вкладу на вимогу.
Вклад на вимогу – Депозит, який розміщений Вкладником у Банку в безготівковій формі в національній або іноземній
валютах на умовах повернення на першу вимогу Вкладника та з можливістю здійснення операцій із зарахування і
списання грошових коштів з такого Депозиту платіжним дорученням Вкладника.
Група пов’язаних контрагентів - Два або більше контрагентів, що згідно з вимогами глави 1 розділу VI Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за
№ 841/6032 (зі змінами), визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик.
Група юридичних осіб під спільним контролем - Дві або більше юридичні особи, що перебувають під спільним
контролем, до яких застосовуються вимоги щодо складання консолідованої/ комбінованої фінансової звітності
згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Дата повернення Траншу – день, у який відповідно до Заяви про розміщення Траншу відбувається повернення
(списання) коштів у сумі відповідного Траншу з Депозитного рахунку на Поточний рахунок .
Дата розміщення Траншу – дата списання коштів з Поточного рахунку на Депозитний рахунок, яка зазначається
при підписанні відповідної Заяви про розміщення Траншу (за формою визначеною Банком).
Дебетове сальдо- визначене станом на кінець відповідного дня від’ємне значення по Рахунку Позичальника, що
розраховується як різниця між сумою залишку коштів на Рахунку Позичальника на початок такого дня, збільшена
на загальну суму прибуткових операцій на Рахунку Позичальника протягом такого дня, та загальною сумою
здійснених видаткових операцій по Рахунку протягом такого дня (значення Дебетового сальдо не може
перевищувати Ліміт Овердрафту).
Депозит – грошові кошти в національні або іноземній валюті, розміщені Вкладником на Депозитному рахунку в Банку
під визначену Процентну ставку, та які підлягають поверненню Банком Вкладнику відповідно до вимог
законодавства України, умов цих Правил та умов заяв, на підставі яких такі грошові кошти були розміщенні.
Для цілей цих Правил під терміном «Депозит» розуміються як Строкові депозити так і Вклади на вимогу.
Депозитний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для зберігання грошових коштів. За умови
відкриття Вкладнику декількох Депозитних рахунків, термін «Депозитний рахунок» застосовується до кожного
Депозитного рахунку.
Держатель – фізична особа, визначена в заяві на випуск корпоративної платіжної картки, яка на законних підставах
використовує Корпоративну платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку у Банку
або здійснює інші операції із застосуванням Корпоративної платіжної картки.
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Дистрибутив – пакет необхідних комп’ютерних програм для проведення початкової інсталяції (встановлення
програмного забезпечення) та ініціалізації системи дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-банк»
Користувачам Клієнта.
Договір – договір банківського обслуговування, який укладається між Банком та Клієнтом і визначає домовленість його
сторін про надання Клієнту Послуг відповідно до змісту такого договору та на умовах і в порядку визначеному
ним і положеннями цих Правил.
Договір КЕП – публічний договір, який укладається між Банком та Користувачем, на підставі якого Банк надає послуги
кваліфікованого електронного підпису відповідно до змісту такого договору та на умовах і в порядку
визначеному ним та положеннями цих Правил.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов'язкові реквізити документа. Одним із обов'язкових реквізитів Електронного документа є Кваліфікований
електронний підпис, який використовується для ідентифікації Користувача, який підписав Електронний
документ.
Копії документів в електронній формі створюються Користувачем, шляхом сканування оригіналу документа на
паперовому носії та засвідчення його кваліфікованим електронним підписом Користувача (для юридичних осіб підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства України у сфері надання послуг
кваліфікованого електронного підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть
подаватися до Банку засобами програмно-технічного комплексу СДО Корпоративний Клієнт-банк або СДО
CorpLight.
Електронний розрахунковий документ – Електронний документ, який є розрахунковим документом, сформованим
Клієнтом та засвідченим КЕП Користувача (який має право першого та другого підпису або самостійного
першого підпису), який містить розпорядження щодо здійснення певної операції з коштами, що містяться на
рахунку Клієнта, та який передається до Банку за допомогою СДО для його виконання, шляхом здійснення
визначеної цим розрахунковим документом операції.
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – реквізит Електронного документу, призначений для захисту цього
документу від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних,
який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та
ідентифікувати Користувача. Кваліфікований електронний підпис накладається за допомогою Особистого ключа
та перевіряється за допомогою відкритого ключа - параметру криптографічного алгоритму перевірки
кваліфікованого цифрового підпису, доступного Клієнту та Банку.
Захищений носій ключової інформації – спеціальний захищений від неконтрольованого доступу носій інформації,
який призначений для зберігання Особистого ключа Користувача.
Заява на отримання доступу до СДО CorpLight – заява на отримання доступу до СДО CorpLight, засвідчена підписом
уповноваженої особи Клієнта, що має право першого підпису або однієї з уповноважених осіб Клієнта, які мають
право без визначеної черговості щодо пріоритетності їх повноважень розпоряджатися Рахунком згідно з Карткою
зразків/право підпису відповідно до умов Договору (для фізичних осіб – підприємців), за формою, визначеною
Банком.
Заява на отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк заява на отримання доступу до СДО
Корпоративний Клієнт-банк, засвідчена підписом уповноваженої особи Клієнта, що має право першого підпису
або однієї з уповноважених осіб Клієнта, які мають право без визначеної черговості щодо пріоритетності їх
повноважень розпоряджатися Рахунком згідно з Карткою зразків/право підпису відповідно до умов Договору
(для фізичних осіб – підприємців), за формою, визначеною Банком.
Заява – заява про купівлю або продаж, або обмін (конвертацію) іноземної валюти або банківських металів, що
заповнюється юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за зразками Банку та відповідно до
вимог нормативно – правового акту Національного банку України, який регулює порядок та умови торгівлі
іноземною валютою із заповненням реквізитів, що зазначені у Додатку 3 до цих Правил.
Заява про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу/поповнення Траншу/зменшення строку
Траншу/закриття Вкладу на вимогу – складена Сторонами за визначеною Банком формою заява, якою
визначаються вид Депозиту, строк (для Строкових депозитів), умови розміщення та повернення Депозиту, розмір
Процентної ставки, а також інші умови розміщення/повернення коштів з Депозитного рахунку. Така заява може
укладатись Сторонами у вигляді документу на паперовому носії або (з моменту технічної реалізації такої
можливості) у вигляді електронного документу, створеного та підписаного КЕП Вкладника за допомогою СДО
CorpLight. Спосіб акцептування Банком вищезазначених заяв визначаються умовами цих Правил.
Заява про відкриття рахунку - Складена Сторонами за визначеною Банком формою заява Клієнта про відкриття
поточного рахунку, яка застосовується якщо Клієнт відкриває поточний рахунок в національній валюті, та яка
містить посилання на умови Банківського продукту «АВТО-ОВЕР».
Заява про надання кредиту - Складена Сторонами за визначеною Банком формою заява, якою Клієнт підтверджує
намір отримати Ліміт Овердрафту на раніше відкритий Рахунок в рамках Договору на умовах Банківського
продукту «АВТО-ОВЕР».
Звітний місяць/звітний квартал - для цілей нарахування процентів за Овердрафтом відповідно до умов цих Правил календарний місяць, в якому Позичальнику надана послуга, передбачена цими Правилами (зокрема, мало місце
користування Овердрафтом, або мала місце обставина, з якою пов’язується нарахування процентів у визначеному
розмірі);
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Зобов’язання - грошові зобов’язання Позичальника, передбачені цими Правилами, у тому числі щодо погашення
Основної суми Боргу, сплати процентів, комісій, пені, штрафів, неустойки та інших платежів, а також
відшкодування витрат та збитків Банку у випадках, передбачених розділом 9 цих Правил.
Інструкція – інструкції для підключення та проведення операцій за допомогою СДО, текст яких розміщено на Сайті
Банку.
Інструкція 492 – Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами
та доповненнями).
Капіталізація процентів – приєднання нарахованих за попередній період процентів до суми Траншу з включенням
цієї суми до бази для нарахування процентів за наступний період за таким Траншем.
Картка зразків – картка, що засвідчена у порядку встановленому законодавством України та внутрішніми документами
Банку, місить перелік уповноважених осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком(ами) Клієнта та зразки
підписів таких осіб Клієнта, яким відповідно до законодавства України та установчих документів та/або
довіреності надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів та зразок відбитка
печатки Клієнта (за бажанням Клієнта засвідчувати розрахункові документи печаткою).
Клієнт – юридична особа - резидент, фізична особа-підприємець, страхова компанія, небанківська фінансова установа,
державне підприємство, чистий дохід яких за минулий повний календарний рік не перевищує 500 млн. грн., і якій
надаються Послуги на підставі укладеного з Банком Договору, Правил та Правил КПК.
Клієнт-підрозділ – філія, представництво, відділення Клієнта, інша юридична особа, в т.ч. Клієнт, який має відкритий
рахунок в Установі Банку та надав право Контролюючій установі на здійснення контролю за станом Рахунку
та/або платежами за таким рахунком в СДО Корпоративний Клієнт-банк згідно Листа-згоди.
Контролер – уповноважена особа Контролюючої установи, що має доступ до визначеного Рахунку Клієнта-підрозділу
для проведення контролю шляхом перегляду / перегляду і візування визначених операцій за Електронним
розрахунковим документом по цьому Рахунку та, на умовах визначених цими Правилами, володіє Особистим
ключем КЕП Контролера.
Контролююча установа – Клієнт, у якого наявна потреба здійснювати контроль за станом Рахунку та/або платежами
за таким Рахунком Клієнта-підрозділу в СДО Корпоративний Клієнт-банк та якому надане право перегляду і
візування / перегляду визначених операцій за Електронним розрахунковим документом по Рахунку в СДО
Корпоративний Клієнт-банк згідно Листа-згоди Клієнта-підрозділу (Лист-згода подається у випадку надання
права перегляду Рахунків Клієнта-підрозділу).
Користувач з КЕП – уповноважена особа Клієнта, яка зазначена в переліку осіб, наданому Клієнтом Банку, отримала
в установленому порядку доступ до СДО згідно Заяви на отримання доступу до СДО CorpLight та/або Заяви на
отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк та одержала Особистий ключ.
Користувач без КЕП – для СДО Корпоративний Клієнт-банк уповноважена особа Клієнта, яка зазначена в переліку
осіб, наданому Клієнтом Банку, отримала в установленому порядку доступ до СДО згідно
Заяви на отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк та одержала Особистий
ключ;
– для СДО CorpLight уповноважена особа Клієнта, яка підключена особисто Користувачем з
КЕП для виконання операцій в СДО CorpLight без використання КЕП.
Корпоративна платіжна картка (КПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому
законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки (платіжна картка), що використовується для
здійснення операції за Рахунком Клієнта.
Кредит - грошові кошти Банку, що підлягають видачі Позичальнику та поверненню в порядку та на умовах, визначених
розділом 9 цих Правил.
Лист-згода – лист, що надається Клієнтом-підрозділом на паперовому носії щодо переліку Рахунків для здійснення
Контролюючою установою функцій з перегляду Рахунку Клієнта-підрозділу, за формою, визначеною Банком.
Ліміт Овердрафту - максимальна сума Овердрафту, в межах якого Позичальник має відновлюване право здійснювати
платежі з Рахунку з лімітом Овердрафту/Рахунку з використанням КПК у разі відсутності/недостатності на ньому
грошових коштів.
Максимальний строк безперервного користування (Максимальний СБК) - визначений розділом 9 цих Правил
максимально допустимий безперервний строк існування Дебетового сальдо за Рахунком з лімітом Овердрафту
Позичальника, протягом якого Основна сума Боргу, що виникла за Овердрафтом по Рахунку з лімітом
Овердрафту повинна бути погашена в порядку, передбаченому умовами цих Правил. Якщо останній календарний
день Максимального СБК не є Банківським днем, то таке Дебетове сальдо має бути погашено в Банківський день,
наступний за останнім календарним днем Максимального СБК.
Мобільний пристрій – компактні переносні персональні технічні пристрої, призначені для перегляду веб-сторінок і
роботи з веб-сервісами (мобільні телефони або електронні планшети).
Овердрафт - форма видачі Кредиту Позичальнику в рамках відносин з кредитування відкритого йому Рахунку з лімітом
Овердрафту/ Рахунку з використанням КПК з кредитним лімітом в разі відсутності/недостатності грошових
коштів на його Рахунку шляхом здійснення платежів (переказів) в межах Ліміту Овердрафту, визначеного цими
Правилами, внаслідок чого за Рахунком у з лімітом Овердрафту утворюється Дебетове сальдо.
Окремий поточний рахунок – поточний рахунок для обліку цільових коштів на вимогу суб'єктів господарювання зі
спеціальним режимом використання цих коштів, що відкривається у випадках, передбачених законами України
або актами Кабінету Міністрів України. За умови відкриття Клієнтом декількох рахунків для обліку цільових
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коштів на вимогу суб'єктів господарювання зі спеціальним режимом використання цих коштів на підставі
Договору термін «Окремий поточний рахунок» застосовується до кожного рахунку Клієнта.
Операційний час – частина робочого дня Банку, протягом якої приймаються Розрахункові документи від Клієнта, що
мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього самого робочого дня. Визначається
відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.
Особистий ключ – параметр криптографічного алгоритму формування кваліфікованого електронного підпису,
доступний тільки особі, яка підписує Електронний документ.
Основна сума Боргу - розмір грошового зобов’язання Позичальника перед Банком за цими Правилами щодо
повернення суми наданого йому Кредиту у формі Овердрафту, яке обліковується як Дебетове сальдо на Рахунку
з лімітом Овердрафту або на рахунку для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.
ПК – персональний комп’ютер.
Правила КПК – Правила здійснення операцій за рахунками, відкритими юридичним особам та фізичним особампідприємцям у АТ «Ощадбанк», розміщені на Сайті Банку.
Послуги – банківські послуги та сервіси, що надаються відповідно до цих Правил та Правил КПК згідно заяви Клієнта
або з підстав, передбачених Правилами, Правилами КПК та/або законодавством України.
Повідомлення – направлена до Банку в електронному вигляді відповідь контролюючого органу, в якому Клієнт
перебуває на обліку як платник податків, про взяття на облік Рахунку Клієнта, або корінець повідомлення Банку
про відкриття Клієнту Рахунку з відміткою контролюючого органу про взяття такого Рахунку на облік, або
повідомлення (квитанція) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття до оброблення
повідомлення Банку про відкриття Рахунку Клієнту (за умови, що до Банку у визначені законодавством України
строки не надійшло повідомлення контролюючого органу про взяття на облік Рахунку Клієнта, або повідомлення
контролюючого органу про відмову у взятті на облік Рахунка Клієнта).
Позичальник - Клієнт фізична особа – підприємець, юридична особа (окрім державних підприємств та бюджетних
установ) який має намір отримати послугу Овердрафт за банківським продуктом «АВТО-ОВЕР» або на раніше
відкритий Рахунок в рамках Договору, або одночасно з відкриттям Рахунку в рамках Договору.
Поточний рахунок – поточний рахунок Клієнта в національній (в тому числі з лімітом Овердрафту) та/або іноземній
валютах, що відкривається Банком Клієнту на підставі Договору для зберігання грошей і здійснення
розрахунково-касових операцій відповідно до умов Договору, цих Правил та вимог законодавства України. За
умови відкриття Клієнтом декількох Поточних рахунків на підставі Договору термін «Поточний рахунок»
застосовується до кожного рахунку Клієнта.
Пролонгація – автоматичне продовження строку зберігання Траншу на строк, аналогічний до попереднього
строку розміщення, та на умовах, що діють в Банку на дату пролонгації.
Процентна ставка за Депозитом – ставка, відповідно до якої нараховуються проценти на суму Траншу та/або
Вкладу на вимогу.
Призупинення надання Овердрафту - тимчасове припинення надання Овердрафту, при цьому здійснення платежів з
Рахунку з лімітом Овердрафту можливе лише в рамках суми кредитового залишку на Рахунках Позичальника. У
випадку вказаного тимчасового припинення надання Овердрафту Банк має право здійснювати облік Основної
суми Боргу на рахунку для обліку наданих кредитів у випадках, передбачених розділом 9 цих Правил.
Поновлення надання Овердрафту можливе за умови усунення у строки, передбачені розділом 9 цих Правил,
обставин, які спричинили таке Призупинення надання Овердрафту.
Прострочена заборгованість - перенесена на аналітичні рахунки з обліку простроченої заборгованості Основна сума
Боргу Позичальника, яка не погашена у визначений договором строк. Основна сума Боргу обліковується на
рахунках простроченої кредитної заборгованості з наступного Банківського дня за останнім днем періоду,
протягом якого Позичальник, згідно умов розділу 9 Правил, зобов’язаний самостійно сплатити таку Основну
суму Боргу, в тому числі у зв’язку з Відкликанням Овердрафту.
Рахунок – Окремий поточний рахунок, та/або Поточний рахунок (в тому числі Рахунок з лімітом Овердрафту), та/або
Рахунок з використанням КПК, та/або Спеціальний поточний рахунок, та/або Депозитний рахунок відкритий
відповідно до Договору, цих Правил та Правил КПК в установі Банку. За умови відкриття Клієнтом декількох
рахунків на підставі Договору термін «Рахунок» застосовується до кожного рахунку Клієнта.
Рахунок з використанням КПК – поточний рахунок Клієнта операції за яким здійснюються з використанням КПК
Рахунок з лімітом Овердрафту– поточний рахунок Позичальника в національній валюті, на який встановлено Ліміт
Овердрафту згідно банківського продукту «АВТО-ОВЕР».
Регулярний переказ – платіж Клієнта з визначеною періодичністю, з одним і тим же призначенням платежу та на
користь одного і того ж отримувача, який здійснюється в національній валюті в порядку договірного списання
Банком коштів з Рахунку Клієнта згідно Умов здійснення Регулярного переказу, оформлених, за формою,
визначеною Банком.
Розрахунковий документ – документ на електронному носії (Електронний розрахунковий документ) або на
паперовому носії, який містить розпорядження щодо здійснення певної операції з коштами, що містяться на
Рахунку Клієнта.
Сайт Банку – офіційний сайт Банку в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресою (доменним
ім’ям): www.oschadbank.ua.
Система дистанційного обслуговування CorpLight (СДО CorpLight) – сукупність апаратно-програмних засобів та
організаційних заходів, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення
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операції по рахунку шляхом направлення до Банку Електронних документів, а також отримувати інші послуги в
порядку та на умовах, передбачених Договором та цими Правилами.
Система дистанційного обслуговування Корпоративний Клієнт-банк (СДО Корпоративний Клієнт-банк) –
сукупність апаратно-програмних засобів та організаційних заходів, що дозволяють Клієнту дистанційно
отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по Рахунках шляхом направлення до Банку
Електронних документів, а також отримувати інші послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором та
цими Правилами. У Банку використовуються Інтернет-Клієнт-банк, Корпоративний Клієнт-банк (перегляд) та
Корпоративний Клієнт-банк (перегляд та візування).
Система дистанційного обслуговування (СДО) – узагальнена назва для СДО CorpLight та СДО Корпоративний
Клієнт-банк.
Спеціальний поточний рахунок - поточний рахунок для зарахування готівкових грошових коштів у національній
валюті для подальшого їх переказу за призначенням. За умови відкриття Клієнтом декількох рахунків для
зарахування готівкових грошових коштів у національній валюті для подальшого їх переказу за призначенням на
підставі Договору. Термін «Спеціальний поточний рахунок» застосовується до кожного рахунку Клієнта.
Строк зберігання Траншу - строк, який обраховується з Дати розміщення Траншу на Депозитному рахунку по день,
що передує Даті повернення коштів з Депозитного рахунку.
Строковий депозит – вид Депозиту, який Вкладник розміщує в Банку на умовах повернення його Банком зі спливом
встановленого Заявою про розміщення Траншу строку.
Строк безперервного користування (СБК) - фактичний безперервний строк існування Дебетового сальдо за Рахунком
з лімітом Овердрафту Позичальника. Початком СБК вважається перший Банківський день, починаючи з якого
утворилося Дебетове сальдо станом на кінець банківського дня. Зменшення чи збільшення суми Дебетового
сальдо після зазначеної дати не впливає на зміну дати початку СБК. Позичальник повинен не допускати
тривалість СБК понад 30 календарних днів, при цьому перевищення такого строку в межах Максимального СБК
не створює виникнення простроченої заборгованості з погашення Основної суми Боргу, однак є підставою для
Призупинення надання Овердрафту та для початку Банком процедури Відкликання Овердрафту. У випадку
Призупинення надання Овердрафту/Відкликання Овердрафту передбачене розділом 9 цих Правил перенесення
Основної суми Боргу на відповідні рахунки для обліку наданих кредитів/простроченої заборгованості за
наданими кредитами не вважається закінченням СБК.
Строк дії Ліміту Овердрафту - період часу, протягом якого Позичальник має право здійснювати платежі з Рахунку з
лімітом Овердрафту в межах Ліміту Овердрафту та до закінчення якого Позичальник повинен повністю виконати
перед Банком усі Зобов’язання. Строк дії Ліміту закінчується в період, зазначений в розділі 9 Правил або в іншу
більш ранню дату (день повного виконання Зобов’язань), визначену відповідно до умов розділу 9 Правил, в тому
числі внаслідок Відкликання Овердрафту.
Тарифи Банку – перелік видів та розмірів плати за надання окремих банківських послуг або комплексу банківських
послуг, визначених у складі Тарифних пакетів та/або Тарифів КПК, що надаються Банком Клієнту, затверджені
колегіальним органом Банку.
Тарифи КПК – тарифи за Послуги Банку наданні по Рахунку з використанням КПК, які розміщені на Сайті Банку.
Тарифний пакет – визначений Тарифами Банку комплекс банківських послуг та їх вартість, які надаються Клієнту
відповідно до умов Правил і Договору у разі обрання Клієнтом пакетної системи обслуговування.
Тимчасовий рахунок – поточний рахунок, що відкривається для формування статутного (складеного) капіталу
юридичної особи.
Транш – окремий Строковий депозит в національній або іноземній валюті, внесений на Депозитний рахунок в порядку
та на умовах, передбачених окремою Заявою про розміщення Траншу, яка була складена Сторонами у
відповідності до Договору. За умови розміщення декількох таких окремих Строкових депозитів – Траншів,
термін «Транш» за текстом цих Правил застосовується до кожного Строкового депозиту Вкладника.
Умови здійснення Регулярного переказу – порядок виконання Банком Регулярних переказів (платежів) за дорученням
Клієнта, оформленим в письмовому вигляді, за формою, визначеною Банком.
Установа Банку - центральний апарат Банку або будь-яка його установа, в тому числі філія-обласне управління та
територіально відокремлене банківське відділення Банку.
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до законодавства України.

2.1.

2. Загальні положення
Правила є системою затверджених і оприлюднених норм, що встановлюють порядок та умови надання Банком
Клієнту Послуг, перелік та склад яких визначений укладеним з ним Договором, цими Правилами та Правилами
КПК. Правила розміщуються на інформаційних стендах в доступних для Клієнтів приміщеннях Установ Банку
та на Сайті Банку в електронній формі, в тому числі в файлі, який доступний для вільного копіювання засобами
Сайту та збереження на комп’ютерній техніці будь-якої особи. На вказаний файл накладені кваліфікований
електронний підпис уповноваженої особи Банку та кваліфікований електронний підпис, що за правовим статусом
прирівнюється до печатки Банку, із позначками часу, доданими до них в порядку, визначеному законодавством
України. За наявності спору між Сторонами щодо змісту Правил, інформації про їх зміну чи скасування, Сторони
повинні посилатися на зміст таких документів, який міститься в електронному файлі, який засвідчений
кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Банку та кваліфікованим електронним підпис, що
за правовим статусом прирівнюється до печатки Банку, із позначками часу, доданими до них в порядку
визначеному законодавством України. На момент підписання Договору Клієнт самостійно отримує вказаний
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електронний файл (що містить чинну редакцію Правил) шляхом копіювання його з Сайту Банку. Кваліфіковані
електронні підписи та цілісність документів можуть бути перевірені, в тому числі за допомогою онлайн сервісу
перевірки КЕП на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України:
http://czo.gov.ua/verify.
2.2. Положення цих Правил застосовуються до відносин між Банком та Клієнтом щодо надання Клієнту Послуг
виключно на виконання Договору, що містить посилання на застосування цих Правил. Правила (в т.ч. додатки
до Правил) є невід’ємною частиною Договору і не застосовуються окремо від умов Договору.
2.3. Порядок та умови випуску й обслуговування КПК для проведення операцій за Рахунком з використанням КПК
та здійснення за ним операцій з використанням КПК, правила користування КПК, заходи безпеки при
використанні КПК й інші умови взаємовідносин Банку з Клієнтом при наданні Послуг, що передбачають
використання Держателями КПК, регулюються Правилами КПК, які оприлюднені Банком шляхом їх розміщення
на Сайті Банку.
2.4. Порядок та умови надання послуг КЕП для забезпечення здійснення операцій з використанням СДО, правила
користування КЕП, заходи безпеки при використанні КЕП та інші умови взаємовідносин Банку з Клієнтом при
наданні Послуг, що передбачають використання КЕП, регулюються розділом 6 цих Правил та законодавством
України.
2.5. Правила можуть бути змінені або скасовані Банком, про що Банк повідомляє Клієнтів шляхом розміщення
інформації про внесення змін та зміст цих змін до Правил чи про скасування Правил на Сайті Банку (з
урахуванням вимог щодо наявності кваліфіковані електронні підписів, зазначених в пункті 2.1. Правил) та на
інформаційних стендах в доступних для Клієнтів приміщеннях Установ Банку, що надають Послуги, не пізніше
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати вступу в дію змін до Правил чи, відповідно, скасування Правил.
Клієнт зобов’язується регулярно ознайомлюватись з опублікованими на Сайті Банку новими редакціями Правил,
у випадку їх зміни, та інформацією про зміну Правил чи їх скасування, які розміщуються Банком на Сайті Банку
у вигляді файлів, на які накладені кваліфіковані електронні підпис уповноваженої особи Банку та кваліфікований
електронний підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Банку, а також забезпечувати
копіювання вказаних файлів.
2.5.1. В інформації про скасування Правил зазначаються дата, з якої Правила скасовуються, реквізити рішення
органу управління Банку, яким скасовуються Правила та реквізити нормативного документа Банку, яким
буде регулюватись надання Послуг після скасування Правил.
2.5.2. В інформації про внесення змін до Правил зазначаються дата розміщення змін до Правил, реквізити
рішення органу управління Банку про внесення змін до Правил та дата вступу в дію змін до Правил, а
також зміст змін до Правил.
2.5.3. У разі, якщо Клієнт протягом вказаного строку (до моменту набуття чинності змін до Правил) не звернувся
до Банку з листом на паперовому носії, що засвідчений підписом уповноваженої особи Клієнта згідно з
Карткою зразків (для фізичних осіб –підприємців, що не подавали Картку зразків – згідно з Договором),
про відмову отримувати послуги згідно Правил в новій редакції, вважається, що Клієнт ознайомився і
погодився з умовами та порядком надання Послуг, які будуть застосовуватись після внесення змін до
Правил.
2.6. Правила поширюються на умови та порядок надання Послуг Клієнтам. Розміщення (оприлюднення) Правил на
Сайті не позбавляє Банк можливості надавати, а Клієнтам отримувати Послугу на інших умовах, ніж визначені
Правилами, відповідно до окремо укладених договорів.
2.7. Підписанням Договору Клієнт підтверджує згоду на отримання Послуг на умовах та в порядку, передбачених
цими Правилами та Правилами КПК. Підписанням Договору, Клієнт приєднується до договору, умови якого
містяться в цих Правилах, Правилах КПК та є договором приєднання, згідно із ст. 634 Цивільного кодексу
України.
2.8. Банк надає Клієнту Послугу на умовах, визначених цими Правилами та Правилами КПК, до моменту отримання
Банком письмової заяви Клієнта про відмову від Послуг, або до моменту скасування цих Правил та Правил КПК.
2.9. Укладаючи відповідний Договір, Клієнт і Банк приймають на себе обов’язки та набувають права, передбачені
цими Правилами та Правилами КПК.
2.10. Банк на підставі укладеного з Клієнтом Договору, надає останньому Послуги в порядку та на умовах, визначених
законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, цими
Правилами, Правилами КПК, Договором КЕП та Договором, за умови наявності відповідної технічної
можливості для надання Послуг та їх оплати Клієнтом в розмірі, визначеному відповідно до діючих, на момент
надання таких Послуг, Тарифів Банку.
2.11. Будь-які питання щодо надання Послуг, не врегульовані цими Правилами, Правилами КПК, Договором КЕП та
Договором між Банком та Клієнтом, регулюються положеннями законодавства України.

3.1.
3.2.

3.3.

3. Відкриття Рахунку та здійснення операцій за ним
Порядок відкриття Рахунку та здійснення операцій за ним визначаються законодавством України з урахуванням
положень цих Правил, Правил КПК та умов Договору.
Договір підписується Клієнтом (його уповноваженим представником) і уповноваженим представником Банку у
двох автентичних примірниках і скріплюється печатками Банку і Клієнта (за бажанням). Договір вважається
укладеним з дати його підписання Сторонами.
Передумовою для укладення Договору і відкриття Рахунку є надання Клієнтом повного пакету документів, що
вимагаються для відкриття Рахунка та здійснення ідентифікації і верифікації Клієнта (його уповноважених
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представників) відповідно до законодавства України, включаючи документи, які підтверджують повноваження
Клієнта (його уповноважених представників) на відкриття Рахунка, а також додаткових відомостей, які може
вимагати Банк.
3.4. Особи, які мають право підпису відповідно до наданої Картки зразків, а також особа, яка підписала Договір зі
Сторони Клієнта, мають особисто подати в Банк документи, що їх ідентифікують та підтверджують їх
повноваження.
3.5. У випадку відкриття нового Рахунку в Установі Банку, де Клієнт вже має Рахунок (тобто коли Банком здійснено
ідентифікацію та верифікацію Клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення такого рахунку), відкриття
нового Рахунку здійснюється за умови подання цим Клієнтом заяви про відкриття Рахунку та Картки зразків.
Додатково до цих документів подається клопотання Клієнта - юридичної особи, якщо відкривається новий
Рахунок відокремленому підрозділу такого Клієнта.
3.6. Днем відкриття Рахунку (крім Депозитного рахунку) вважається дата, зазначена в заяві на відкриття Рахунку в
розділі «Відмітки банку».
3.7. За відкритим Рахунком Банк може здійснювати видаткові операції з дати отримання Повідомлення або з дати,
визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою.
3.8. До дати отримання Повідомлення Банком або взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою за
Рахунком здійснюються виключно операції із зарахування коштів на Рахунок.
3.9. Розрахункові операції за Рахунком здійснюються з урахуванням вимог і обмежень, встановлених законодавством
України для відповідного виду розрахункових операцій та валюти, в якій відкритий Рахунок, та можуть бути
ініційовані:
1) Клієнтом - шляхом подання до Банку Розрахункових документів (в т.ч. Електронних розрахункових
документів) чи використання КПК та/або
2) Банком відповідно до права договірного списання коштів з Рахунку та/або
3) компетентним органом на виконання встановленої законодавством України процедури стягнення коштів.
3.10. Банк, в порядку визначеному цими Правилами та законодавством України, повертає без виконання
Розрахунковий документ (в т.ч. Електронний розрахунковий документ) Клієнта на здійснення операції за
Рахунком, оформлений з порушеннями вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних
документів Банку.
3.11. За наявності підстав, передбачених цими Правилами, Правилами КПК, Договором, або іншими договорами, що
укладені між Банком і Клієнтом, Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з
Рахунку (за винятком Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку) на користь Банку у
строки, розмірах і порядку, визначених Правилами, Правилами КПК, Договором або іншими укладеними між
Банком та Клієнтом договорами.
3.12. З метою забезпечення здійснення Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за Договором та/або
за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком, Клієнт доручає Банку, а Банк набуває право (але не
зобов’язаний) здійснювати договірне списання коштів Клієнта з Рахунку в національній та/або іноземних
валютах (за винятком Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку та/або Депозитного
рахунку), відкритих в Установах Банку (на підставі інших договорів, укладеним між Клієнтом та Банком), у
розмірі сум платежів, що підлягають сплаті (компенсації/відшкодуванню) Клієнтом на користь Банку (далі –
Зобов’язання) при настанні строків виконання Зобов’язань. При цьому:
3.12.1. Банк є отримувачем коштів при здійсненні договірного списання коштів з Рахунку (за винятком Окремого
поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку та/або Депозитного рахунку) Клієнта,
передбаченого цим пунктом Правил. При цьому таке договірне списання коштів може здійснюватися
Банком будь-яку кількість разів, починаючи з першого дня виникнення Зобов’язань, до повного виконання
таких Зобов’язань.
3.12.2. У разі, якщо договори, укладені між Банком та Клієнтом, передбачають інші умови договірного списання
ніж ті, що передбачені п.3.12. цих Правил, Банк і Клієнт дійшли згоди та домовились, що в частині
регламентації режиму договірного списання на період дії цих Правил норми п.3.12. Правил мають
пріоритет при виникненні колізії умов договорів чи спору між Банком і Клієнтом, а відповідні положення
вказаних договорів діють з урахуванням особливостей, передбачених п.3.12. Правил.
3.12.3. Договірне списання коштів Банк проводить в першу чергу з Рахунку (за винятком Окремого поточного
рахунку та/або Спеціального поточного рахунку та/або Депозитного рахунку) Клієнта валюта якого
співпадає з валютою, в якій визначено зобов’язання Клієнта із сплати платежів на користь Банку за
Договором та/або за іншими договорами.
3.12.4. Якщо кошти в гривні на Рахунку (за винятком Окремого поточного рахунку та/або Спеціального
поточного рахунку та/або Депозитного рахунку) відсутні чи їх недостатньо для виконання зобов’язання з
оплати Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими
договорами, укладеними між Клієнтом і Банком в повній сумі, чи платіжні операції за цим Поточним
рахунком не можуть бути здійснені, Банк за своїм вибором може проводити договірне списання коштів з
Поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, в іноземній валюті з проведенням операцій продажу
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в порядку, передбаченому пп.3.12.5.3.12.7. цих Правил.
3.12.5. Реалізація Банком права на договірне списання коштів у іноземній валюті для оплати Клієнтом платежів,
належних до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між
Клієнтом і Банком здійснюється Банком шляхом списання коштів в іноземній валюті з відповідного
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Рахунку (за винятком Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку та/або
Депозитного рахунку) Клієнта в сумі, достатній для отримання в результаті продажу відповідної іноземної
валюти обсягу коштів у гривні, перерахованого за «курсом уповноваженого банку», що відповідає курсу
продажу відповідної іноземної валюти за гривню, що склався на міжбанківському валютному ринку
України на дату списання, необхідного для виконання зобов’язання з оплати Клієнтом платежів, належних
до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і
Банком, а також для сплати комісійної винагороди за послуги Банку з продажу іноземної валюти та інших
платежів, передбачених чинним законодавством України з наступним зарахуванням вирученої від
продажу іноземної валюти гривні на Поточний рахунок/Рахунок з лімітом Овердрафту, та з подальшим
списанням зарахованих коштів в гривні в рахунок виконання зобов’язання з оплати Клієнтом платежів,
належних до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між
Клієнтом і Банком.
При цьому, у разі недостатності списаних коштів в іноземній валюті для отримання необхідного обсягу
національної валюти України внаслідок зміни «курсу уповноваженого банку», що відповідає курсу купівлі
іноземної валюти за гривні, що склався на міжбанківському валютному ринку України в процесі продажу
іноземної валюти, Банк здійснює додаткове списання коштів в іноземній валюті в сумі, якої не вистачає
для отримання необхідного обсягу коштів у гривні, а у разі недостатності коштів в іноземній валюті для
отримання необхідного для виконання зобов’язання зі сплати Клієнтом платежів, належних до сплати на
користь Банку за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком обсягу
гривні, Банк здійснює списання наявної суми коштів в іноземній валюті для отримання коштів у гривні в
сумі, меншій ніж необхідно для виконання зобов’язання зі сплати Клієнтом платежів, належних до сплати
на користь Банку за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком з
наступним зарахуванням вирученої від продажу іноземної валюти коштів у гривні на Поточний
рахунок/Рахунок з лімітом Овердрафту, та з подальшим списанням зарахованих коштів в гривні в рахунок
часткового виконання зобов’язання з оплати Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за
Договором та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком.
3.12.6. Укладенням Договору, відповідно до порядку та умов торгівлі іноземною валютою, затверджених
відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України, Сторони погодились вважати
положення, визначені в пп.3.12.5.-3.12.7. цих Правил, дорученням Клієнта Банку здійснювати операції
продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України без отримання від Клієнта
відповідних заяв на продаж іноземної валюти. При цьому Сторони погоджуються, що в положеннях,
зазначених в пп.3.12.5.-.3.12.7. цих Правил, належним чином визначено порядок проведення Банком
операцій продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, порядок установлення
курсу під час здійснення вказаних операцій (за «курсом уповноваженого банку», що відповідає курсу
продажу відповідної іноземної валюти за гривні, що склався на міжбанківському валютному ринку
України на дату здійснення Банком договірного списання коштів за правилами, визначеними в п.3.12.5.
цих Правил для проведення такої операції, а також перелік необхідних реквізитів для здійснення
зазначених операцій.
3.12.7. У разі наявності у Клієнта коштів в іноземній валюті Клієнт уповноважує Банк та доручає Банку:
а) перерахувати з Рахунку (за винятком Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного
рахунку та/або Депозитного рахунку) Клієнта на окремий аналітичний рахунок балансового
рахунку 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,
банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку» Банку кошти в іноземній валюті з метою
виконання зобов’язання з оплати вартості Послуг в обсягах, передбачених умовами цих Правил,
за «курсом уповноваженого банку», що відповідає курсу продажу відповідної іноземної валюти за
гривні, що склався на міжбанківському валютному ринку України на день проведення такої
операції;
б)
перерахувати гривневий еквівалент проданої за гривні іноземної валюти на Поточний
рахунок/Рахунок з лімітом Овердрафту з наступним списанням зарахованих коштів для їх
зарахування на рахунки для обліку заборгованості з оплати вартості Послуг;
в) утримати комісійну винагороду в гривнях за проведення Банком операції з продажу іноземної
валюти з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти, без зарахування цієї комісійної
винагороди на Поточний рахунок/Рахунок з лімітом Овердрафту Клієнта у національній валюті;
г) утримати при здійсненні продажу іноземної валюти будь-які збори/податки/інші обов’язкові
платежі, - у випадках та в розмірі, що встановлені нормативно-правовими актами України,
чинними на час виконання Банком доручення Клієнта.
3.12.8. Для здійснення операцій, визначених у пп.3.12.5.-3.12.7 цих Правил, Клієнт цим доручає Банку, а Банк
має право оформлювати від імені Клієнта усі необхідні документи у випадку, якщо такі документи будуть
вимагатися законодавством України, на момент здійснення операції з продажу іноземної валюти.
3.12.9. Сторони домовились, що розмір комісійної винагороди за проведення операцій з продажу іноземної
валюти встановлюється згідно з Тарифами Банку, що діють на момент проведення відповідної операції.
3.12.10. При цьому Сторони дійшли згоди, що Банк зараховує в рахунок виконання зобов’язання з оплати
Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими договорами,
укладеними між Клієнтом і Банком кошти, за вирахуванням сум, утриманих згідно з пп.3.12.7. цих Правил.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.12.11. Для виконання доручення, наданого Банку за цими Правилами на здійснення продажу іноземної
валюти (доларів США (840), Євро (978) та/або іншої іноземної валюти) з метою виконання зобов’язання
Клієнта з оплати Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за Договором та/або за іншими
договорами, укладеними між Клієнтом і Банком, кошти можуть списуватися, а отримана гривня
зараховуватися, зокрема, але не виключно, на Рахунки Клієнта в Банку (враховуючи режим
функціонування рахунку та вид операції) з наступним списанням зарахованих коштів для їх зарахування
на рахунки для обліку заборгованості з оплати Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку
за Договором та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком в якості безпосереднього
виконання зобов’язання з оплати Клієнтом платежів, належних до сплати на користь Банку за Договором
та/або за іншими договорами, укладеними між Клієнтом і Банком (при цьому отримувачем таких коштів є
Банк).
Регулярний переказ коштів з Рахунку (крім Депозитного рахунку) на користь третіх осіб резидентів або на власні
Рахунки Клієнта, які відкриті в Установах Банку чи в іншому банку, здійснюється відповідно до Умов здійснення
Регулярного переказу, які складаються, за формою, визначеною Банком. Умови здійснення Регулярного переказу
оформлюються до кожного Рахунку (крім Депозитного рахунку) окремо та підлягають оновленню при внесенні
будь-яких змін до них (реквізити отримувача/сума Регулярного переказу / пріоритетність списання / призначення
платежу тощо).
3.13.1. Регулярний переказ коштів Клієнта виконується в межах залишку грошових коштів на Поточному
рахунку Клієнта. У разі недостатності коштів на Поточному рахунку Клієнта для списання всіх сум,
визначених в документі, підписаному Банком та Клієнтом, за формою, визначеною Банком, перерахування
їх за реквізитами, вказаними в такому документі, здійснюється відповідно до терміну/періодичності
платежу в хронологічному порядку, відповідно до змісту вказаного документу.
3.13.2. Якщо на дату здійснення Регулярного переказу до Банку одночасно надійшло кілька Розрахункових
документів від Клієнта, на підставі яких здійснюється списання коштів, Банк проводить списання з
врахуванням черговості, визначеної законодавством України.
3.13.3. Оплата послуги за виконання Регулярного переказу здійснюється Клієнтом в розмірі, визначеному
Тарифами Банку.
Відкриття, обслуговування та закриття Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку
здійснюється відповідно до умов, визначених цими Правилами щодо відкриття, обслуговування та ведення
Поточного рахунку, з урахуванням особливостей функціонування Окремого поточного рахунку та/або
Спеціального поточного рахунку, що передбачені відповідними нормативно-правовими актами, положення яких
відносно порядку проведення операцій за такими рахунками є пріоритетними по відношенню до будь-яких інших
умов цих Правил та Договору та застосовуються незалежно від загальних умов цих Правил та Договору, що
регулюють відкриття та ведення Рахунку Клієнта.
Тимчасовий рахунок відкривається та обслуговується в порядку визначеному Інструкцією 492 та іншим
законодавством України і починає функціонувати як Поточний рахунок (без обмежень, встановлених
Інструкцією 492) після надання Клієнтом до Банку документів, що підтверджують державну реєстрацію Клієнтаюридичної особи, підписання Договору уповноваженим представником такого Клієнта-юридичної особи, а також
з урахуванням визначених законодавством строків для початку здійснення видаткових операцій та за умови
отримання Банком Повідомлення.
Банк надає Клієнту можливість отримання інформації про стан Рахунку у вигляді розсилки SMS – повідомлень
згідно з діючими Тарифами Банку та/або Тарифним пакетом у відповідності з реквізитами, що зазначаються
Клієнтом в заяві, оформленій, за формою, визначеною Банком. Банк починає надавати послуги зазначені в цьому
пункті Правил протягом трьох банківських днів від дати отримання заяви від Клієнта.
3.16.1. Банк попереджає, а Клієнт погоджується з тим, що інформація про стан Рахунку в SMS – повідомленнях
є:
- попередньою. Остаточна інформація про стан Рахунку зазначається в виписках з Рахунку, що
надаються в порядку та на умовах, визначених цими Правилами;
- незахищеною. Інформація буде передаватись по незахищених каналах зв’язку провайдера, обраного
Банком самостійно, і може стати відомою третім особам.
3.16.2. Зміна реквізитів та/або відмова від отримання послуги здійснюється на підставі подання Клієнтом
відповідної заяви (за формою визначеною Банком). Банк опрацьовує надану заяву протягом трьох
банківських днів з дня отримання заяви.
Відкритий Рахунок Клієнта обслуговується за Тарифами Банку та обраним Тарифним пакетом (у разі обрання
Тарифного пакету). Клієнт обирає Тарифний пакет шляхом подання до Банку підписаної заяви про підключення
до Тарифного пакету (за формою визначеною Банком). Умови обслуговування за Тарифним пакетом
розміщуються на Сайті Банку.
3.17.1. Для зміни Тарифного пакету за рахунком Клієнт має подати до Банку нову підписану заяву про
підключення до Тарифного пакету та оплатити комісію за підключення до нового Тарифного пакету, якщо
інше не передбачено умовами Тарифного пакету. Укладання додаткового договору не вимагається.
Встановлення індивідуальної вартості окремої Послуги та / або розміру процентної ставки за залишками коштів
на Рахунку, (далі – індивідуальні умови) здійснюється на визначений період. Після закінчення терміну дії
індивідуальних умов, з наступного календарного дня, застосовується вартість Послуг та / або розмір процентної
ставки за залишками коштів на рахунку, що діє на день такого застосування. Діюча вартість Послуг та / або
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розмір процентної ставки за залишками коштів на поточному рахунку розміщуються на інформаційних стендах,
розташованих в Установах Банку та/або на Сайті Банку.
3.18.1. Для ініціації розгляду можливості встановлення Банком індивідуальної вартості окремої Послуги та /
або розміру процентної ставки за залишками коштів на Рахунку Клієнт має подати письмове клопотання.
3.18.2. Клопотання подається в письмовому вигляді із обґрунтуванням потреби у встановленні індивідуальної
вартості окремої Послуги та / або розміру процентної ставки за залишками коштів на Рахунку.
3.18.3. Банк повідомляє своє рішення щодо встановлення індивідуальних умов шляхом направлення Клієнту
листа на адресу, вказану в розділі «Реквізити та підписи Сторін» Договору або іншу адресу, письмово
повідомлену Клієнтом Банку.
3.18.4. Встановлення індивідуальної вартості окремої Послуги в рамках Тарифного пакету не здійснюється.
3.19. Послуги за Спеціальним поточним рахунком надаються Клієнту відповідно до умов Тарифного пакету «Мій
трансфер», що розміщені на Сайті Банку та/або на інформаційних стендах в доступних для Клієнта приміщеннях
Установ Банку. Вартість Послуг за Тарифним пакетом Мій трансфер може бути змінена Банком в порядку,
визначеному цими Правилами.
3.20. Банк та Клієнт дійшли згоди, що оплата Послуг, наданих за Окремим поточним рахунком та/або Спеціальним
поточним рахунком здійснюється з Поточного рахунку в національній валюті, відкритого в Банку, відповідно до
розділу 5 цих Правил.
3.21. Клієнт доручає Банку здійснювати операції з купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти на умовах
та в порядку, визначеному в цими Правилами, на підставі поданої Клієнтом Заяви, а також наданих Клієнтом
документів.
3.22. Клієнт доручає Банку (уповноважує Банк) продати іноземну валюту, куплену/обміняну Банком за Заявою
Клієнта, на міжбанківському валютному ринку України, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована
ним за призначенням у визначений законодавством України строк у встановленому порядку.
3.23. Клієнт доручає Банку (уповноважує Банк) здійснювати без Заяви Клієнта продаж іноземної валюти, що
надходить на користь Клієнта (обліковується на рахунку Клієнта) у випадках, визначених законодавством
України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, за курсом гривні до
іноземної валюти, що склався на міжбанківському валютному ринку України на момент здійснення такого
продажу.
3.24. Клієнт доручає Банку (уповноважує Банк) перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на
поточний рахунок в уповноваженому банку, який зазначив Клієнт в Заяві на продаж іноземної валюти та
утримати комісійну винагороду в гривнях в розмірі, визначеному Тарифами, з коштів, отриманих від продажу
іноземної валюти, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок Клієнта в національній
валюті.
3.25. Клієнт доручає Банку (уповноважує Банк) перерахувати куплену/обміняну (конвертовану) іноземну валюту на
Поточний рахунок в іноземній валюті, який відкритий в Банку і який зазначений Клієнтом в Заяві.
3.26. Для здійснення операцій купівлі іноземної валюти або банківських металів, в тому числі купівлі іноземної валюти
за іноземну валюту Клієнт доручає (уповноважує Банк):
- утримати комісійну винагороду в гривні за купівлю іноземної валюти або банківських металів в розмірі,
визначеному в Тарифах Банку;
- зарахувати залишок коштів у гривнях на Поточний рахунок після купівлі іноземної валюти або банківських
металів, реквізити якого вказується в Заяві про купівлю іноземної валюти;
3.27. Клієнт доручає Банку (уповноважує Банк) повернути іноземну валюту на Поточний рахунок Клієнта у разі
неможливості виконати Заяву на продаж іноземної валюти.
3.28. Банк здійснює договірне списання коштів з рахунку Клієнта на користь третьої особи за умови оформлення
Клієнтом умов договірного списання за формою, визначеною Банком.

4.1.

4. Права та зобов’язання Банку та Клієнта
Банк зобов'язується:
4.1.1. Надавати Клієнту Послуги відповідно до умов Договору, Правил, Правил КПК та вимог законодавства
України.
4.1.2. Відкрити Клієнту Рахунок, зазначений в заяві про відкриття рахунку, протягом 3 (трьох) Банківських
днів, за умови виконання Клієнтом положень п.3.3. цих Правил та вимог нормативно-правових актів
Національного банку України.
4.1.3. Повідомити контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт як платник податків і зборів, про
відкриття / закриття Рахунку у порядку та в строки, передбачені законодавством України.
4.1.4. Приймати і зараховувати на Рахунок Клієнта грошові кошти, що йому надходять, виконувати
розпорядження Клієнта про проведення операцій за Рахунком відповідно до законодавства України.
4.1.5. Повідомляти Клієнта про здійснення помилкового переказу на Рахунок Клієнта та про необхідність
повернення Клієнтом помилково зарахованої суми грошових коштів на рахунок платника протягом 3
(трьох) Банківських днів з дати отримання Клієнтом такого повідомлення.
4.1.6. Виконувати доручення Клієнта на здійснення Регулярного переказу з його Рахунку у відповідності до умов
цих Правил.
4.1.7. Здійснювати приймання на Рахунок та видачу з Рахунку готівки Клієнта відповідно до вимог
законодавства України, в тому числі нормативно - правових актів Національного банку України.
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4.1.8. Здійснювати операції з обміну безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України за дорученням і за кошти Клієнта, відповідно до законодавства України.
4.1.9. Здійснювати операції з купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України за дорученням і за кошти Клієнта, відповідно до вимог законодавства України, з урахуванням
умов п.4.2.18. цих Правил.
4.1.10. Здійснювати операції з продажу (в тому числі обов’язкового продажу) безготівкової іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України коштів Клієнта, відповідно до вимог законодавства України.
4.1.11. Надавати Клієнту інформацію у паперовому вигляді або електронній формі після здійснення операцій з
купівлі, продажу або обміну іноземної валюти про суму купленої, проданої або обміненої іноземної
валюти, курс, за яким іноземна валюта була куплена, продана або обмінена на міжбанківському валютному
ринку України, суму всіх витрат, сплачених Клієнтом за проведення цих операцій.
4.1.12. Приймати до виконання протягом 30 календарних днів з дати оформлення Заяви та/або платіжні доручення
в іноземній валюті або в гривні (у разі перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через
кореспондентські рахунки банків нерезидентів, відкриті в уповноважених банках) на паперовому носії (не
менше ніж у 3-примірниках) або в електронній формі, передані в Банк за допомогою СДО, після подання
Клієнтом оригіналів документів та/або належним чином завірених копій документів на паперовому носії
та/або копій документів та листів в електронній формі, передані в Банк за допомогою СДО, що
засвідчуються КЕП відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які є
підставою для купівлі/продажу/обміну іноземної валюти та/або виконання платіжного доручення і
потрібні Банку для здійснення валютного контролю за правомірністю здійснення операцій з іноземною
валютою за Поточним рахунком Клієнта.
4.1.13. Проводити нарахування процентів за щоденними залишками коштів на Рахунку Клієнта в останній
Банківський день місяця і зараховувати їх в перший Банківський день місяця, наступного за місяцем
нарахування процентів. Проценти нараховуються та сплачуються в розмірі діючої процентної ставки для
суб’єктів господарювання за залишками коштів на Рахунках, оприлюдненої шляхом розміщення
інформації щодо її розміру на інформаційних стендах, розташованих в Установах Банку та/або на Сайті
Банку. При цьому нарахування процентів за залишками коштів на Рахунку Клієнта здійснюється методом,
що враховує фактичну кількість днів в місяці, за який нараховуються проценти та розрахункову кількість
днів у році, яка відповідає фактичній кількості днів календарного року, в якому нараховуються проценти
по Рахунку в національній валюті та 360 днів календарного року по Рахунку в іноземній валюті.
4.1.14. Надавати за зверненням Клієнта виписку / дублікат виписки про рух коштів за відповідним Рахунком, копії
документів щодо операцій по Рахунку у паперовому вигляді в порядку, формі та строки, що встановлені
Банком самостійно та за умови оплати Клієнтом таких послуг Банку в розмірі, визначеному Тарифами
Банку.
4.1.15. Інформувати Клієнта про внесення змін до Тарифів Банку не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних
днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Тарифів Банку шляхом направлення повідомлення
за допомогою СДО та/або шляхом розміщення на інформаційних стендах в доступних для Клієнтів
приміщеннях Установ Банку та/або шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Банку.
4.1.16. Приймати та виконувати постанови державного/приватного виконавця чи рішення суду (у тому числі
ухвали, постанови, накази, виконавчі листи суду) про стягнення коштів або про здійснення арешту коштів
на Рахунку Клієнта, а також платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) на примусове списання
коштів з Рахунку в порядку, установленому законодавством України.
4.1.17. Зупинити видаткові операції по Рахунку на суму обтяження, якщо при відкритті відповідного Рахунку у
Банку наявна інформація про публічне обтяження майна Клієнта, накладене державним/приватним
виконавцем або за рішенням суду, та надати Клієнту повідомлення для державного виконавця або
приватного виконавця про відкриття Рахунку.
4.1.18. Надавати протягом Операційного часу консультації Клієнту з питань застосування законодавства України,
що регулює надання Послуг за Договором та Правилами, а також з будь-яких питань, що виникають у
Клієнта при користуванні Рахунком та Послугами Банку.
4.1.19. Забезпечувати збереження та захист будь-якої інформації, яка є банківською таємницею, в тому числі щодо
операцій за Рахунком Клієнта та нести відповідальність за незбереження такої інформації. Без згоди
Клієнта така інформація може бути надана третім особам лише у випадках, прямо передбачених
законодавством України, цими Правилами та Договором.
4.1.20. Надати Клієнту Послуги в рамках підключення та обслуговування Рахунку Клієнта за допомогою СДО за
умови виконання Клієнтом умов розділу 6 цих Правил та законодавством України.
4.1.21. Надати Користувачу з КЕП ключ КЕП та Захищений носій ключової інформації за умови оплати Клієнтом
послуг згідно Тарифів Банку.
4.1.22. Приймати до виконання Розрахункові документи та Електронні документи, оформлені та надані Клієнтом
відповідно до умов цих Правил, Договору та законодавства України.
4.1.23. Виконувати Розрахункові документи Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем
надходження Розрахункового документа до Банку. Розрахункові документи, отримані від Клієнта не в
Операційний час або не в Банківський день, виконуються Банком на наступний Банківський день.
Документи на паперових носіях, отримані після Операційного часу відмічаються штампом "Вечірня" та
проводяться Банком наступного Банківського дня. За бажанням Клієнта, та при наявності технічної
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можливості Банку, Розрахункові документи, отримані від Клієнта по закінченню Операційного часу,
можуть бути виконані Банком у той же день і застосуванням діючих Тарифів Банку.
4.1.24. Перевіряти в Розрахунковому документі наявність обов’язкових реквізитів одержувача та відповідність
обов’язкових реквізитів платника, включення яких до документу передбачено нормативно-правовими
документами Національного банку України, і приймати цей Розрахунковий документ до виконання, лише
якщо вказані реквізити оформлені належним чином. Реквізит «призначення платежу» Банк перевіряє лише
за зовнішніми ознаками.
4.1.25. Надавати послуги перегляду Контролеру Рахунку Клієнта-підрозділу за допомогою СДО Корпоративний
Клієнт-банк (з функцією перегляду) відповідно до Заяви на отримання доступу до СДО Корпоративний
Клієнт-банк.
4.1.26. Надати Контролеру доступ до перегляду та/або перегляду і візування Електронних розрахункових
документів по рахунку Клієнта-підрозділу за допомогою СДО Корпоративний Клієнт-банк (з функцією
перегляд та візування) згідно прав доступу, визначених Заявою на отримання доступу до СДО
Корпоративний Клієнт-банк та за умови отримання Листа-згоди від Клієнта-підрозділу (за необхідності).
4.1.27. Здійснювати списання коштів (окрім договірного) з Рахунку Контролюючої установи та/або Клієнтапідрозділу тільки після накладення візи Контролера на Електронний розрахунковий документ за рахунком,
за яким така віза вимагається згідно правил, встановлених Заявою на отримання доступу до СДО
Корпоративний Клієнт-банк.
4.1.28. Розміщувати оновлення Дистрибутиву та інструкції щодо його встановленню на доступному для Клієнта
ресурсі, а також своєчасно розміщувати повідомлення про це на головній сторінці СДО Корпоративний
Клієнт-банк.
4.1.29. Заздалегідь попереджати Клієнта про проведення планових технічних робіт в СДО з боку Банку та про
неможливість використання СДО для отримання Послуг, шляхом розміщення відповідного повідомлення
на головній сторінці СДО. При цьому Банк не несе відповідальності за неможливість отримання Клієнтом
доступу до СДО під час проведення таких планових технічних робіт.
4.1.30. Сповістити Клієнта у випадку зміни вимог до умов та порядку передачі інформації за допомогою СДО, не
пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання чинності такими змінами, шляхом направлення
повідомлення за допомогою СДО та/або шляхом розміщення інформації в доступних для Клієнтів місцях
Установ Банку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Банку.
4.1.31. Розміщувати на Сайті Банку актуальну версію Інструкції.
Банк має право:
4.2.1. Мотивовано відмовити Клієнту у надані Послуг відповідно до Договору, Правил та Правил КПК.
4.2.2. Використовувати грошові кошти на Рахунку Клієнта, гарантуючи його право безперешкодно
розпоряджатися цими коштами, за винятком випадків, передбачених законодавством України, а також
п.4.2.5. цих Правил.
4.2.3. Здійснювати контроль за проведенням Клієнтом розрахункових/касових операцій у випадках,
передбачених нормативними актами Національного банку України або іншими актами законодавства
України.
4.2.4. Витребувати від Клієнта відомості, документи та інформацію, необхідні для виконання Банком вимог
законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
4.2.5. Здійснити зупинення операцій Клієнта за Рахунком, окрім надання Послуг по зарахуванню коштів на
Рахунок Клієнта, у випадках, передбачених законодавством України, яке регулює відносини у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в т.ч. відмовити Клієнту у
здійсненні операцій за Рахунком у разі ненадання Банку документів та інформації згідно з п.4.2.4. цих
Правил.
4.2.6. Вносити зміни до Договору у зв’язку зі зміною норм законодавства України та/або вимог внутрішніх
нормативних документів Банку за умови, що такі зміни не суперечать цим Правилам.
4.2.7. Вносити зміни до цих Правил у зв’язку зі зміною норм законодавства України та/або вимог внутрішніх
нормативних документів Банку з дотриманням вимог п.2.5. цих Правил.
4.2.8. Змінювати розмір процентної ставки за залишками коштів на Рахунках. Про встановлення нового розміру
процентної ставки за залишками коштів на Рахунках Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення
відповідної інформації на інформаційних стендах Установ Банку та/або на Сайті Банку.
4.2.9. Отримувати від Клієнта оплату вартості наданих Послуг у розмірі, визначеному відповідно до Тарифів
Банку.
4.2.10. Вносити зміни до Тарифів Банку в порядку, визначеному цим Правилами з повідомленням Клієнта про
такі зміни відповідно до розділу 5 цих Правил.
4.2.11. Не надавати Клієнту Послуги, якщо одночасно з їх наданням Клієнтом не здійснюється оплата Послуг
(крім випадків встановлених цими Правилами, Правилами КПК, Договором) та/або при порушенні
термінів оплати Послуг, встановлених цими Правилами, Правилами КПК, Договором, та/або у випадку,
якщо оплата Клієнтом Послуг здійснюється не у відповідності з діючими на момент проведення операції
Тарифами Банку, та/або у випадку відсутності на Поточному рахунку, Рахунку з використанням КПК
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коштів у сумі, достатній для здійснення Банком договірного списання коштів для сплати вартості наданих
Послуг у порядку, передбаченому п.3.12. цих Правил.
4.2.12. Здійснювати договірне списання коштів з Поточного рахунку, Рахунку КПК Клієнта для виконання
зобов’язань останнього перед Банком в порядку та на умовах, визначених цими Правилами,
законодавством України та договорами, укладеними між Банком і Клієнтом.
4.2.13. Здійснювати примусове списання коштів з Рахунку Клієнта у випадках, передбачених законодавством
України.
4.2.14. Самостійно визначати банків-посередників для виконання переказу коштів з Поточного рахунку в
іноземній валюті на рахунки одержувача коштів при здійсненні Клієнтом переказу коштів в іноземній
валюті.
4.2.15. Здійснювати обов’язковий продаж іноземної валюти, відповідно до вимог законодавства України, що
надходить на Поточний рахунок Клієнта без необхідності оформлення доручення Клієнта за курсом гривні
до іноземної валюти, що склався на міжбанківському валютному ринку України на момент здійснення
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті.
4.2.16. Відмовитись від виконання платіжного доручення в іноземній валюті в електронному вигляді та/або на
паперовому носії, якщо Клієнт не надав документи та відомості, що потрібні для з’ясування суті
діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе.
4.2.17. Відмовитись від виконання платіжного доручення в іноземній валюті в електронному вигляді та/або на
паперовому носії, якщо операція, яку проводить Клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Відмовитися від проведення фінансової операції Клієнта, у разі, якщо фінансова операція містить ознаки
такої, що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу.
4.2.18. Не виконувати доручення Клієнта з купівлі безготівкової іноземної валюти у випадку відсутності
можливості купівлі іноземної валюти за курсом та/або в обсягах, визначених в дорученні Клієнта, та/або у
випадку збитковості для Банку проведення операції з купівлі безготівкової іноземної валюти відповідно
до доручення Клієнта. Невиконання Банком доручення Клієнта з купівлі безготівкової іноземної валюти у
випадках, передбачених цим пунктом Правил, не є порушенням умов цих Правил та Договору.
4.2.19. Нараховувати, утримувати та сплачувати суми податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, що
встановлені законодавством України на момент здійснення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної
валюти за дорученням Клієнта від імені та за рахунок Клієнта шляхом списання відповідної суми коштів
з Поточного рахунку Клієнта, на що Клієнт дає свою безумовну згоду.
4.2.20. Не приймати до виконання Заяви та/або платіжні доручення в іноземній валюті або в гривні (у разі
перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків
нерезидентів, відкриті в уповноважених банках) в електронному вигляді та/або на паперових носіях, якщо
до моменту їх надходження до Банку відсутні оригінали документів та/або належним чином завірених
копій документів на паперовому носії та/або копій документів та листів в електронній формі, що
засвідчуються КЕП відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які є
підставою для купівлі/ обміну іноземної валюти та потрібні Банку для здійснення валютного контролю за
правомірністю переказу іноземної валюти з Поточного рахунку Клієнта.
4.2.21. Відмовити Клієнту у видачі готівки з Рахунку у випадках:
4.2.21.1. Неподання Клієнтом попередньої заявки на отримання готівки на суму понад 10 000 (десять
тисяч, 00) гривень.
4.2.21.2. Неподання Клієнтом Розрахункових документів на сплату податків і обов’язкових платежів, що
сплачуються одночасно з отриманням готівки у випадках, передбачених законодавством України,
в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України (для Рахунку в
національній валюті).
4.2.21.3. Заповнення чека на отримання готівки з виправленнями та/або помилками.
4.2.22. Не приймати від Клієнта Розрахунковий документ (в тому числі Електронний розрахунковий документ) в
національній валюті якщо в ньому визначена дата валютування перевищує 10 (десять) календарних днів
після дати складання такого Розрахункового документу (в тому числі Електронного розрахункового
документу), та/або у випадку невиконання/неналежного виконання Клієнтом умов п.4.3. цих Правил.
4.2.23. Повернути цього ж Банківського дня Розрахунковий документ без виконання, якщо такий документ
оформлений з порушенням вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України.
4.2.24. Відмовляти Клієнту у здійсненні розрахункових операцій за рахунком на підставі отриманого
Розрахункового документу у разі недотримання Клієнтом вимог законодавства України.
4.2.25. Здійснювати модернізацію СДО та /або впроваджувати її більш досконалі версії.
4.2.26. Проводити тимчасове обмеження доступу Клієнта до СДО для зміни програмного забезпечення та
проведення профілактичних робіт із обов’язковим повідомленням про це Клієнта шляхом розміщення
відповідної інформації на головні сторінці СДО.
4.2.27. Тимчасово блокувати дію сертифікату Ключа КЕП у випадку наявності підозри щодо його компрометації.
4.2.28. Призупиняти надання Послуг через СДО шляхом відключення усіх Користувачів/Контролерів від СДО:
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у разі недотримання Клієнтом умов, передбачених п.4.3.4. цих Правил. Банк попереджає Клієнта про
відключення Користувачів/Контролерів не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати
такого відключення. У разі погашення Клієнтом заборгованості перед Банком, Банк відновлює доступ
до СДО за умови подання Клієнтом оновленої заяви на отримання доступу до СДО, за формою,
визначеною Банком;
- у випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом «Правил поводження з засобами
криптографічного захисту інформації», які є Додатком 1 до цих Правил. Відновлення підключення до
СДО здійснюється після усунення Клієнтом виявлених недоліків та подання оновленої заяви на
отримання доступу до СДО, за формою, визначеною Банком.
4.2.29. У випадках, передбачених законодавством України, розкривати відомості, які становлять банківську
та/або комерційну таємницю Клієнта, на запит банків-кореспондентів, з використанням
кореспондентських рахунків, з яких здійснюються операції Клієнта за рахунком, а саме: ідентифікаційних
даних Клієнта, напрямів діяльності, фінансово-економічного стану.
4.2.30. Розкривати будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта, умов договорів з Клієнтом та порядку
виконання обов’язків за ними аудиторам, які надають Банку послуги, пов’язанні з основною діяльністю
Банку, на що Клієнт надає безвідкличну та безумовну згоду.
4.2.31. Закрити Рахунок в порядку, передбаченому п. 7.1.3.1. розділу 7 цих Правил, за умови відсутності операцій
за Рахунком Клієнта протягом 3 (трьох) років поспіль. При цьому, Банк не несе перед Клієнтом ніякої
відповідальності за наслідки такого закриття Рахунку.
4.2.32. Припинити дію Договору з наступного Банківського дня після закриття останнього діючого Рахунку та
відключення від Послуг. Сторони домовились, що таке припинення дії Договору не потребує укладання
додаткового договору.
4.2.33. Витребувати від Клієнта додаткові документи, які необхідні для виконання Банком аналізу та перевірки
документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:
- купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
- перерахування іноземної валюти за межі України;
- перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків
нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території
інших держав;
- надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання
резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів;
- зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються
нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів,
інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
4.2.34. У разі ненадання Клієнтом документів, зазначених у п.4.2.33. при наданні до Банку Розрахункових
документів, повернути їх Клієнту без виконання цього ж Банківського дня (з обов'язковим посиланням на
причину такого повернення, що засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого
покладено функції агенту валютного контролю та відбитком штампа установи Банку).
4.2.35. Відмовитись від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або
проведення фінансових операцій у випадках визначених статтею 64 Закону «Про банки та банківську
діяльність» та статтею 10 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення». А також відмовитись від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) або проведення фінансових операцій у випадку, якщо Банк на підставі
документів, отриманих від Клієнта згідно з пп.пп. 4.2.33. та 4.3.15, 4.3.27. цього Договору, дійде висновку,
що здійснення Банком фінансової операції за дорученням Клієнта матиме ознаки здійснення Банком
ризикової діяльності та/або якщо Банк дійде висновку про наявність підстав вважати, що характер або
наслідки такої фінансової операції можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з
метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або
фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
4.2.36. Списувати з Поточного рахунку суму, що потрібна для купівлі/ продажу/ обміну (конвертації) іноземної
валюти та суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, якщо Клієнт у Заяві надав Банку
відповідне доручення згідно з реквізитами, зазначеними в такій Заяві.
4.2.37. Відмовити Клієнту у встановлені індивідуальної вартості окремої Послуги та / або розміру процентної
ставки за залишками коштів на Рахунку.
4.2.38. Повернути без виконання Розрахунковий документ (в т.ч. Електронний розрахунковий документ), яким
ініціюється переказ коштів з Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного рахунку та/або
Депозитного рахунку, якщо такий переказ коштів суперечить правовому режиму використання коштів на
Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку та/або Депозитному рахунку.
4.2.39. Закрити Окремий поточний рахунок та/або Спеціальний поточний рахунок у випадку закриття з будь-яких
підстав Поточного рахунку, який відкрито для забезпечення оплати вартості Послуг, що надаються по
Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку.
-
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4.2.40. У власних внутрішніх документах Банку визначати порядок отримання та засвідчення Банком Картки
зразків та документів, що підтверджують повноваження уповноважених осіб Клієнта, в тому числі у
випадку заміни та/ або доповнення переліку уповноважених осіб Клієнта.

4.3.

Клієнт зобов'язується:
4.3.1. Надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку та надання інших Послуг,
відповідно до переліку, визначеного Національним банком України та Банком.
4.3.2. Виконувати умови Договору, цих Правил, Правил КПК та вимоги законодавства України, в тому числі
нормативно–правових актів Національного банку України.
4.3.3. Надати державному/приватному виконавцю отримане від Банку повідомлення про відкриття Клієнту
Рахунку, у випадку існування публічного обтяження, накладеного державним/приватним виконавцем, та
надати до Банку підтвердження отримання державним/приватним виконавцем такого повідомлення.
4.3.4. Сплачувати вартість Послуг Банку у розмірі, визначеному згідно з Тарифами Банку.
4.3.5. Своєчасно поповнювати Рахунок (крім Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного
рахунку та/або Депозитного рахунку) грошовими коштами, у разі відсутності або недостатності коштів на
ньому, з метою належного виконання своїх обов’язків за Договором, цими Правилами та Правилами КПК
щодо сплати на користь Банку вартості наданих Послуг, в тому числі з метою забезпечення можливості
здійснення Банком права договірного списання коштів у сумі, необхідній для повної оплати Послуг, а
також в інших випадках, визначених Договором, Правилами та Правилами КПК, для реалізації Банком
права договірного списання коштів з Рахунку.
4.3.6. Здійснювати розрахунки в межах залишку коштів на Рахунку протягом встановленого Операційного часу
та післяопераційного часу в порядку, визначеним Договором і Правилами та зі сплатою вартості Послуг
згідно з діючими Тарифами Банку.
4.3.7. Подавати в Банк разом із платіжним дорученням та/або Заявою оригінали документів та/або належним
чином завірених копій документів на паперовому носії та/або копій документів та листів в електронній
формі, що засвідчуються КЕП, які потрібні Банку для виконання функцій агента валютного контролю
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
4.3.8. Оплачувати вартість Послуг щодо здійснення операцій з купівлі, продажу (в тому числі обов’язкового
продажу) та/або обміну безготівкової іноземної валюти у розмірі, визначеному Тарифами Банку.
4.3.9. Надавати Банку заявку на отримання готівкових коштів за 1 (один) Банківський день до такого
отримання, якщо заявлена сума перевищує суму, що передбачена п.4.2.21.1. цих Правил.
4.3.10. Надати Банку, протягом 3 (трьох) Банківських днів з дня отримання повідомлення від Банку,
Розрахунковий документ щодо повернення платнику помилково зарахованих на Рахунок Клієнта коштів.
4.3.11. На підставі отриманої за допомогою СДО виписки з Рахунку здійснювати щоденну перевірку
відповідності залишку грошових коштів на Рахунку на кінець Банківського дня із залишками коштів на
початок Банківського дня з врахуванням оборотів за цей день, а також реквізитів платежів проведених
протягом цього дня, відповідно до наданих Банку Розрахункових документів.
4.3.12. Повідомляти Банк, не пізніше наступного Банківського дня після дня отримання за допомогою СДО
виписки з Рахунку, про всі виявлені неточності або помилки у виписках з Рахунку та інших документах, а
також про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком з доданням необхідних
документів за наявності (копії чеків, рахунків тощо).
4.3.13. Підтверджувати, щорічно до 15 січня, в письмовій формі залишок коштів на Рахунку станом на 1 січня
цього ж року. У випадку неотримання Банком підтвердження залишків коштів на Рахунку Клієнта
протягом зазначеного строку, залишок коштів вважається підтвердженим.
4.3.14. У випадку незгоди зі зміною Тарифів Банку та /або Правил, надати Банку за 10 (десять) Банківських днів
до дня набрання чинності змін до Тарифів Банку та/або Правил, письмове повідомлення про відмову
виконувати зобов’язання за цими Правилами та Договором на умовах, які передбачають оплату Послуг
відповідно до змінених Тарифів Банку та отримання Послуг згідно нової редакції Правил, подати заяву на
закриття Рахунку, лист щодо відключення від Послуг, а також виконати всі зобов’язання перед Банком до
дня закриття Рахунку та відключення Послуг. Факт користування Клієнтом Послугами Банку після
набрання чинності змін до Тарифів Банку та/або Правил, що надаються на підставі Договору, Правил та
Правил КПК, не залежно від факту надання повідомлення про відмову виконувати обов’язки та/або заяви
на закриття Рахунку, Клієнт та Банк домовилися вважати підтвердженням згоди Клієнта на зміни до
Тарифів Банку та зміни до умов і порядку надання Послуг відповідно до нової редакції Правил, внесенні
Банком.
4.3.15. Надавати Банку:
- документи і відомості, що вимагаються Банком для виконання вимог законодавства України, яке
регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом протягом 10 (десяти) Банківських днів з дня отримання від Банку запиту.
- разом із платіжним дорученням та/або заявою про купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної
валюти оригінали документів та/або належним чином завірені копії документів, які потрібні Банку для
виконання функцій агента валютного контролю відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України.
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у разі зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни форми власності,
місцезнаходження Клієнта, внесення змін до установчих документів Клієнта, інших змін, які можуть
вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань за ним і цими Правилами, в протягом 10
(десяти) Банківських днів з дня отримання документів, що підтверджують реєстрацію/внесення таких
змін, надати до Банку належним чином завірені копії відповідних документів, що підтверджують
зазначені зміни.
- у разі внесення інших змін до правовстановлюючих документів, в т.ч. тих, які не потребують державної
реєстрації, а також у разі закінчення строку дії наданих документів чи зміни у керівному складі Клієнта,
в протягом 3 (трьох) Банківських днів з моменту внесення таких змін надати до Банку необхідні
документи, що підтверджують такі факти.
4.3.16. Забезпечити ознайомлення та виконання Держателями Правил КПК, розміщених на Сайті Банку.
4.3.17. Забезпечити підготовчі організаційно-технічні заходи для підключення робочого місця до СДО та
виконувати вимоги Банку щодо обладнання та якості підключення до інтернету, які викладені в цих
Правилах та Інструкції, утримувати у справному робочому стані ПК, з якого здійснюється доступ до СДО,
забезпечити його підключення до мережі інтернет.
4.3.18. Провести дії щодо встановлення СДО згідно Інструкції.
4.3.19. Надати Банку перелік Користувачів/Контролерів та визначити їх права доступу до СДО шляхом надання
до Банку заяви на отримання доступу до СДО, за формою, визначеною Банком.
4.3.20. Забезпечити ознайомлення та виконання Користувачем/Контролером «Правил поводження з засобами
криптографічного захисту інформації» (Додаток 1 до Правил) та «Типових рекомендацій для роботи на
комп’ютерах, де встановлюються та використовуються клієнтські частини системи дистанційного
обслуговування» (Додаток 2 до Правил).
4.3.21. Надавати Банку Електронні розрахункові документи з метою виконання розрахункових операцій за
рахунком за допомогою СДО, оформлені відповідно до цих Правил, Договору, Інструкції та вимог чинного
законодавства України.
4.3.22. Негайно повідомити Банк про зміну Користувачів/Контролерів, шляхом оформлення листа на паперовому
носії засвідченого підписом уповноваженої особи Клієнта та відбитком печатки (за бажанням).
4.3.23. Забезпечити захист власних ПК та ключів КЕП від несанкціонованого доступу та впливу шкідливого
програмного забезпечення (в тому числі вірусних атак з мережі інтернет). Клієнт погоджується, що вихід
з ладу будь-якого робочого місця СДО в разі втручання з мережі інтернет, розглядається як вихід з ладу з
вини Клієнта.
4.3.24. Не відчужувати, не надавати у користування, не тиражувати, не копіювати або іншим чином не передавати
СДО третім особам без попередньої письмової згоди Банку, а також не вносити ніяких змін до програмних
засобів, що надані Клієнту Банком на виконання умов цих Правил та Договору.
4.3.25. Негайно повідомити Банк (засобами телефонного зв’язку) про втрату або компрометацію засобів
криптозахисту, з подальшим наданням протягом Операційного часу цього ж дня до Банку щодо цього
відповідного листа на паперовому носії, засвідченого підписом уповноваженої особи Клієнта і відбитком
печатки (за бажанням). Всі Електронні розрахункові документи, виконані Банком до отримання останнім
такого листа, вважаються підписаними належним чином уповноваженою особою Клієнта та такими, що
виконані Банком правомірно. Відповідальність за виконання Банком цих документів несе Клієнт.
4.3.26. У випадках, коли діючим законодавством України будуть передбачені додаткові (не передбачені цими
Правилами) вимоги до змісту та/або форми та/або реквізитів окремих видів Електронних документів, що
можуть надаватися Клієнтом Банку за цими Правилами, Клієнт зобов’язується забезпечити надання Банку
Електронних документів з дотримання таких вимог.
4.3.27. Надавати в Банк разом із Розрахунковим документом в іноземній валюті оригінали документів та/або
належним чином завірених копій документів на паперовому носії та/або копій документів та листів в
електронній формі, що засвідчуються КЕП, які необхідні для виконання Банком аналізу та перевірки
документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:
- купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
- перерахування іноземної валюти за межі України;
- перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банківнерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
- перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території
інших держав;
- надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання
резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів;
- зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються
нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів,
інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.
4.3.28. Для купівлі/ продажу/обміну (конвертації) іноземної валюти Клієнт має протягом 30 (тридцяти)
календарних днів з дати оформлення Заяви подати до Банку Заяву в електронній формі за допомогою СДО
або на паперовому носії (не менше 2-х примірників) за встановленою Банком формою з 9:00 до 11:00
години Банківського дня. Така Заява виконується Банком у повному обсязі за умови достатнього залишку
коштів на рахунку, необхідного для її виконання, з врахуванням вимог п.4.1.12 цих Правил та у разі
-
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надання Клієнтом Банку повного пакету документів, оформлених належним чином, що регламентується
цими Правилами, та чинним законодавством України та дотримання інших вимог, встановлених чинним
законодавством України.
4.3.29. Надавати до Банку для виконання належним чином оформлені платіжні доручення для проведення
платежів за межі України:
- в EUR до 16:301 години поточного Банківського дня;
- в USD до 17:001 години поточного Банківського дня;
- в BYN до 12:00 години поточного Банківського дня;
- в GBP до 15:00 години поточного Банківського дня;
- в CHF до 11:30 години поточного Банківського дня;
- в AUD, JPY до 12:00 години (виконуються банком-кореспондентом строком валютування наступний
робочий день);
- в CAD до 15:00 години поточного Банківського дня;
- в HUF до 12:00 години поточного операційного дня;
- в SEK до 12:00 години (виконуються банком-кореспондентом строком валютування наступний робочий
день);
- в PLN до 10:00 години поточного операційного дня;
- в банківських металах до 10:00 години (виконуються банком-кореспондентом строком валютування два
робочих дні ).
4.3.30. Відкрити Поточний рахунок в національній валюті одночасно з відкриттям Окремого поточного рахунку
та/або Спеціального поточного рахунку для забезпечення оплати Послуг за Окремим поточним рахунком
та/або Спеціальним поточним рахунком.
4.3.31. Не закривати Поточний рахунок в національній валюті, що відкрито для забезпечення оплати Послуг за
Окремим поточним рахунком та/або Спеціальним поточним рахунком.
4.3.32. Використовувати кошти на Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку та/або
Депозитному рахунку відповідно до вимог законодавства України.
4.3.33. У разі подання заяви про закриття Окремого поточного рахунку та/або Спеціального поточного
рахунку забезпечити відсутність залишку коштів на такому рахунку.
4.3.34. Клієнт приймає всі ризики, пов’язані із можливим збитками, що можуть виникнути у випадку не
повідомлення або несвоєчасного повідомлення Банку про зміну переліку уповноважених осіб Клієнта та
документів, що підтверджують їх повноваження, в тому числі у випадку заміни та/ або доповнення
переліку уповноважених осіб Клієнта.
4.4.

1

Клієнт має право:
4.4.1. Самостійно розпоряджатися наявними на Рахунку коштами в порядку, визначеному законодавством
України, за винятком примусового чи договірного списання коштів чи зупинення операцій Клієнта за
рахунком, у випадках, передбачених законодавством України, Правилами, Правилами КПК та Договором.
4.4.2. Вимагати своєчасного і повного здійснення операцій по Рахунку та надання Банком Послуг за Договором,
Правилами та Правилами КПК.
4.4.3. Отримувати готівкові кошти з Рахунку в порядку, передбаченому законодавством України, за умови
наявності залишку коштів на цьому рахунку в необхідному розмірі.
4.4.4. Здавати готівкову виручку (готівку) в Банк в Операційний час. Приймання готівкових коштів Банком
здійснюється відповідно до Умов приймання готівкових коштів на рахунок, які складаються за формою,
визначеною Банком та засвідчуються належним чином зі Сторони Банку та Клієнта відповідно до вимог
законодавства України і відбитками печатки Банку та Клієнта (за бажанням).
4.4.5. Відкликати подану до Банку Заяву про купівлю /продаж /обмін (конвертацію) іноземної валюти у повній
або частковій сумі шляхом подання до 11:00 годин операційного дня торгів на міжбанківському
валютному ринку України листа про відкликання, складеного в довільній формі на паперовому носії або
в формі електронного документу та засвідченого належним чином зі Сторони Клієнта відповідно до
чинного законодавства України.
4.4.6. Відкликати подане до Банку платіжне доручення в іноземній валюті лише в повній сумі і до настання дати
валютування шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі на паперовому носії
або в формі електронного документу та засвідченого належним чином зі Сторони Клієнта відповідно до
чинного законодавства України.
4.4.7. Звернутися до Банку за інформацією про розмір діючих процентних ставок за залишками коштів на
Рахунках для суб’єктів господарювання.
4.4.8. Зазначати в Розрахунковому документі на перерахування коштів в національній валюті дату валютування,
яка не може перевищувати 10 (десяти) календарних днів після дати складання платіжного доручення
(день складання не враховується).
4.4.9. До настання дати валютування відкликати кошти, які до їх зарахування на рахунок отримувача коштів,
обліковуються в банку, що обслуговує отримувача. Лист про відкликання коштів складається в довільній
формі та засвідчується підписами уповноважених осіб Клієнта і відбитком печатки (за бажанням) або в

В п’ятницю та передсвятковий день час прийому переказів для прийому по системі SWIFT скорочується на одну годину.
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формі Електронного документу, засвідченого КЕП (за умови технічної реалізації). Клієнт подає до Банку,
лист про відкликання коштів, а Банк того ж самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення
коштів.
4.4.10. Отримувати виписку про рух коштів за відповідним Рахунком у паперовому вигляді в порядку, строки та
у формі, встановлених самостійно Банком за умови подання до Банку звернення (в усній чи письмовій
формі).
4.4.11. Додаткові права та зобов’язання Банку і Клієнта, а також зобов’язання його представників, які пов’язані з
використанням СДО визначаються розділом 6 цих Правил.
4.4.12. Користуватись послугами СДО на умовах, передбачених цими Правилами та Договором.
4.4.13. Надавати Банку оновлений перелік Рахунків Клієнта для підключення в СДО Корпоративний Клієнт-банк
шляхом заповнення відповідної частини Заяви на отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк.
4.4.14. Надавати Банку розпорядження про призупинення операцій по Рахунку в СДО, в порядку, передбаченому
цими Правилами, Договором та законодавством України.
4.4.15. Звертатися до Банку у разі необхідності отримання технічної допомоги у процесі експлуатації СДО. Якщо
надання технічної допомоги супроводжується виїздом спеціаліста Банку на територію Клієнта, такий виїзд
оплачується Клієнтом у розмірі, визначеному відповідно до Тарифів Банку.
4.4.16. Надати право розпоряджатися Рахунком іншій юридичній особі в порядку визначеному законодавством
України. Клієнт несе відповідальність за операціями по Рахунку, що ініційовані юридичною особою, якій
Клієнт надав право розпоряджатися Рахунком. Для відкриття рахунку з правом розпорядження Рахунком
іншими юридичними особами Клієнт подає до Банку документи, зазначені в пункті 3.2. Інструкції 492.
Додатково до визначеного Інструкцією 492 переліку документів до Банку подаються:
4.4.16.1. Засвідчені в порядку, встановленому законодавством України та внутрішніми порядками Банку,
Картки зразків, що містить перелік уповноважених осіб (що мають право підпису), тих юридичних
осіб, які матимуть право розпорядження рахунком;
4.4.16.2. документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких Банк може
ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право
розпорядження рахунком.
4.4.17. Подати клопотання про встановлення індивідуальної вартості окремої Послуги та / або розміру процентної
ставки за залишками коштів на Рахунку.
4.4.18. Отримувати інформацію щодо порядку передачі та прийняття Банком Картки зразків та документів,
що підтверджують повноваження уповноважених осіб Клієнта, в тому числі, у випадку заміни та/ або
доповнення переліку уповноважених осіб Клієнта, які мають право розпоряджатися Рахунком(ами).
4.5.
Додаткові права та обов’язки Сторін, які виникають при користуванні Клієнтом послугою Овердрафт
встановлюються розділом 9 цих Правил.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5. Вартість Послуг та порядок розрахунків
Банк здійснює розрахункові операції за Договором та Правилами відповідно до законодавства України, в тому
числі нормативно-правових актів Національного банку України, за умови належного оформлення Клієнтом
Розрахункових документів (в тому числі Електронних розрахункових документів). Платежі з Рахунку Клієнта
Банк виконує в межах залишку коштів на Рахунку на початок Банківського дня та з урахуванням поточних
надходжень коштів на рахунок протягом Операційного часу. Операції за Розрахунковими документами (в тому
числі Електронними розрахунковими документами), що надійшли до Банку в Операційний час виконуються
Банком того ж дня. За бажанням Клієнта, та при наявності технічної можливості Банку, Розрахункові документи,
отримані від Клієнта по закінченню Операційного часу, можуть бути виконані Банком у той же день і
застосуванням діючих Тарифів Банку.
Банк здійснює операції з видачі/приймання готівки відповідно до законодавства України, в тому числі
нормативно-правових актів Національного банку України та умов Договору і Правил, за умови належного
оформлення Клієнтом і подання до Банку протягом Операційного часу необхідних документів.
Клієнт оплачує вартість наданих Банком Послуг самостійно шляхом перерахування суми комісійної винагороди
з Поточного рахунку відкритого в Банку або іншому банку у розмірах, що встановлені Тарифами Банку, що діють
на момент здійснення операції за Рахунком, або шляхом внесення грошових коштів в касу Банку, або Банк має
право здійснити договірне списання коштів з Поточного рахунку та Рахунку з використанням КПК у розмірі
вартості наданих Послуг Клієнту в порядку, передбаченому цими Правилами, Правилами КПК, Тарифами Банку
та чинним законодавством України з врахуванням п. 3.20 цих Правил.
Вартість Послуг Банку визначена у Тарифах Банку. Сплата Клієнтом коштів за надані Банком Послуги
здійснюється одночасно з проведенням операції щодо надання такої Послуги, авансом або не пізніше
встановленого Тарифами Банку числа місяця наступного за звітним.
У випадку зміни ситуації на кредитно-грошовому ринку України Банк має право змінити Тарифи Банку в
наступному порядку:
5.5.1. Про зміну Тарифів Банк зобов’язаний повідомити Клієнта не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних
днів до дати їх вступу в силу шляхом направлення Клієнту повідомлення за допомогою СДО, та/або
шляхом розміщення повідомлення на інформаційних стендах в доступних для Клієнтів приміщеннях
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Установ Банку, та/або шляхом розміщення повідомлення на Сайті Банку із зазначенням у ньому
зміненого розміру Тарифів Банку, а також дати їх вступу в силу.
5.5.2. Якщо Клієнт не погоджується виконувати зобов’язання за Договором на умовах змінених Тарифів Банку,
про що Клієнт має повідомити Банк в порядку, встановленому в п.4.3.14. цих Правил, а Банк має право
закрити Рахунок відповідно до розділу 7 цих Правил та припинити надання Послуг, що надаються в
рамках Договору, Правил та Правил КПК, з наступним припиненням дії Договору, у зв’язку з настанням
обставин щодо припинення дії Договору. Сторони погоджуються, що таке припинення дії Договору не
потребує укладання додаткового договору.
5.5.3. При зміні Тарифів Банку відповідно до п.5.5. цих Правил додатковий договір до Договору щодо зміни
Тарифів Банку не укладається.
Клієнт сплачує плату за надані Банком Послуги за Рахунком з використанням КПК згідно Тарифів КПК.
Особливості розміру оплати Послуг за користування послугою Овердрафт встановлюються розділом 9 цих
правил.
6. Система дистанційного обслуговування
Банк надає Клієнту доступ до СДО, забезпечує її подальше обслуговування та функціонування відповідно до
умов Договору, цих Правил, Інструкції та вимог чинного законодавства України.
В Банку використовуються дві системи дистанційного обслуговування: СДО CorpLight та СДО Корпоративний
Клієнт-банк.
6.2.1. СДО CorpLight дозволяє Клієнту легко керувати своїми Рахунками з використанням Мобільних
пристроїв та ПК. СДО CorpLight на Мобільних пристроях надає доступ до Рахунків Клієнта з правом
перегляду руху коштів по Рахунку Клієнта.
6.2.2. СДО Корпоративний Клієнт-банк потребує встановлення програмного забезпечення на ПК. СДО
Корпоративний Клієнт-банк передбачає, окрім отримання доступу до своїх Рахунків, можливість
моніторингу та/або візування Електронних документів за рахунками відокремлених підрозділів.
Підключення Клієнта до СДО здійснюється Банком на підставі заяви Клієнта оформленої, за формою,
визначеною Банком.
Операції Клієнта за Рахунком та інші окремі дії щодо Рахунку виконуються з використанням СДО в межах та з
урахуванням порядку та режиму функціонування такого Рахунку, що передбачений Договором, цими Правилами
та законодавством України.
Електронний розрахунковий документ, відправлений в Банк з використанням СДО має однакову юридичну силу
з паперовим Розрахунковим документом. КЕП є обов’язковим реквізитом Електронного розрахункового
документу.
Порядок застосування КЕП для засвідчення Електронного документу встановлюється нормативно-правовими
актами Національного банку України.
Порядок отримання КЕП Користувачами СДО CorpLight визначається регламентом роботи КНЕДП АТ
«Ощадбанк» з урахуванням даних наданих Клієнтом під час оформлення Заяви на підключення до СДО
CorpLight.
Порядок отримання КЕП Користувачами СДО Корпоративний Клієнт-банк визначається внутрішніми
нормативними документами Банку, з урахуванням даних наданих Клієнтом під час оформлення Заяви на
підключення до СДО Корпоративний Клієнт-банк.
Права доступу Користувачів до СДО визначаються Клієнтом при оформлені Заяви на підключення до СДО
CorpLight або СДО Корпоративний Клієнт-банк.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах Електронного документу несе Клієнт.
Електронні документи Клієнта, що надійшли протягом Операційного часу, приймаються до виконання в той же
Банківський день. Електронні документи, що надійшли в Банк в післяопераційний час, приймаються Банком того
ж дня та підлягають виконанню наступного Банківського дня.
Надання Клієнту доступу до СДО не виключає можливості використання Клієнтом Розрахункових документів в
паперовому вигляді та отримання Послуг в Установах Банку у встановленому законодавством України порядку.
У разі відсутності електронного зв’язку з Банком або неможливості передачі Електронного розрахункового
документу до Банку з інших причин Клієнт має можливість здійснювати розрахункові операції шляхом
оформлення та подання до Банку Розрахункових документів на паперових носіях в Операційний час.
Заява та/або платіжне доручення в іноземній валюті або в гривні (у разі перерахування коштів у гривнях на
користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках)
виконуються Банком за допомогою СДО виключно після подання Клієнтом оригіналів документів та/або
належним чином завірених копій документів на паперовому носії та/або копій документів та листів в електронній
формі, що засвідчуються КЕП відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які є
підставою для купівлі/продажу/обміну іноземної валюти та потрібні Банку для здійснення валютного контролю
за правомірністю переказу іноземної валюти з Рахунку Клієнта.
Для роботи в СДО Банк надає уповноваженим особам Клієнта, які мають право підпису згідно з Карткою зразків
підписів ключ КЕП (Користувач з КЕП) та Захищений носій ключової інформації за умови оплати Клієнтом
вартості ключа КЕП та Захищеного носія ключової інформації відповідно до Тарифів Банку.
Клієнт та Банк визнають, що використання СДО та наданих Банком засобів криптографічного захисту забезпечує
конфіденційність, цілісність та підтвердження авторства інформації при здійсненні передачі Електронних
документів та інших документів між Клієнтом та Банком.
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6.17. Фіксація фактичного часу підготовки та передачі повідомлень між Клієнтом та Банком за допомогою СДО
здійснюється в журналах обміну, які заповнюються в автоматичному режимі та знаходяться в Банку.
6.18. Клієнт самостійно обирає організацію - провайдера, яка забезпечує доступ до мережі інтернет, та здійснює
підключення до мережі інтернет за рахунок власних коштів. Всі витрати, пов‘язані з підключенням до мережі
інтернет, експлуатацією і обміном даних по СДО через мережу інтернет виконуються Клієнтом за рахунок
власних коштів.
6.19. За фактом передачі кожного Захищеного носія ключової інформації та/або ключа КЕП Користувачу, Сторони
підписують акт приймання-передачі, за формою визначеною Банком.
6.20. З метою організації захисту доступу Користувачів до СДО, Банк надає Клієнту «Правила поводження з засобами
криптографічного захисту інформації» (Додаток 1) та «Типові рекомендації для роботи на комп’ютерах, де
встановлюються та використовуються клієнтські частини системи дистанційного обслуговування» (Додаток 2).
6.21. У випадку наявності у Банка даних, що свідчать про невиконання наданих правил та рекомендацій Клієнтом
та/або його Користувачами, Банк залишає за собою право тимчасово обмежувати доступ Клієнта до СДО.
6.22. Користувач/Контролер має дотримуватися «Правил поводження з засобами криптографічного захисту
інформації» (Додаток 1).
6.23. Банк не надає Клієнту Послуги щодо обслуговування Тимчасового рахунку через СДО.
6.24. Підключення та робота з СДО CorpLight.
6.24.1. Для отримання доступ до СДО CorpLight Клієнт подає Заяву на отримання доступу до CorpLight,
оформлену, за формою визначеною Банком.
6.24.2. Банк забезпечує доступ Користувачам з правом підпису згідно Картки зразків підписів до ресурсів СДО
CorpLight відповідно до прав, зазначених в Заяві на отримання доступу до CorpLight.
6.24.3. Користувач отримує КЕП в КНЕДП АТ «Ощадбанк» відповідно до регламенту роботи КНЕДП АТ
«Ощадбанк», якій розташовано на сайті КНЕДП (https://ca.oschadbank.ua).
6.24.4. Зв’язок з WEB-сервером СДО здійснюється за протоколом HTTPS.
6.24.5. За допомогою СДО CorpLight Банк надає наступні послуги:
6.24.5.1. підключення Користувачів з правом перегляду стану Рахунків та створення Електронних
документів;
6.24.5.2. послуги з надання доступу для перегляду руху коштів по Рахунку Клієнта;
6.24.5.3. послуги з виконання операцій по переказу коштів з/на Рахунку/Рахунок Клієнта на умовах
Договору, а також виконання інших операцій, передбачених Договором та Правилами;
6.24.5.4. послуги з формування виписки по Рахунку в електронному вигляді;
6.24.5.5. послуги з автоматичного оновлення переліку Рахунків Клієнта, обслуговування яких
здійснюється через СДО CorpLight та інші послуги, передбачені Договором та Правилами;
6.24.5.6. передачу до Банку наступних видів Електронних документів (додатково до Електронних
розрахункових документів) з моменту технічної реалізації відповідного функціоналу СДО:
1) листи уточнення щодо операцій у національній валюті;
2) листи про надання інформації щодо функціонування Рахунку та проведення за ним операцій
у національній та іноземній валюті;
3) лист щодо припинення / встановлення правовідносин з Держателем КПК;
4) запити Клієнта щодо послуг, що надаються Банком, які не суперечать законодавству України
(в тому числі заява на встановлення щоденних витратних лімітів на КПК; заява на отримання
виписки про стан Рахунку, операції за яким здійснюються з використанням КПК; заява на
отримання довідки про стан Рахунку, операції за яким здійснюються з використанням КПК;
листи уточнення щодо операції по Рахунку, операції за яким здійснюються з використанням
КПК тощо).
6.24.6. Клієнт має забезпечити підготовчі організаційно-технічні заходи для підключення ПК Користувачів до
СДО CorpLight:
- в разі регламентування доступу в мережу інтернет необхідно обов’язково забезпечити доступ
до ресурсу https://cl.oschadbank.ua (порт 443);
- в разі якщо доступ до хосту https://cl.oschadbank.ua для портів 443 блокує провайдер – Клієнт
вирішує питання надання доступу з провайдером самостійно;
- у разі регламентування доступу в інтернет засобами PROXY серверу, забезпечити
налаштування PROXY, яке забезпечить безперешкодний доступ до WEB-серверу СДО
CorpLight;
- мати ПК з встановленою офіційною (ліцензійною) операційною системою, яка підтримується
розробником (наприклад, Windows 7, Windows 10 тощо) браузером Internet Explorer версії 9.х
і вище, Google Chrome версії 10 і вище, Firefox версії 20+ і вище, Opera версії 20+ і вище та
ліцензійною системою антивірусного захисту з регулярними оновленнями сигнатур вірусів у
відповідності з прийнятою у Клієнта політикою захисту інформації;
- забезпечити розмежування доступу до ресурсів ПК Користувачів локальної мережі Клієнта у
відповідності з покладеними на них обов’язками;
- забезпечити запобігання несанкціонованого віддаленого доступу до ПК і реєстру операційної
системи ПК, зміни налаштувань BIOS, автоматичного запуску на ПК виконання програм зі
змінних носіїв інформації або жорсткого диску;
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заборонити всім користувачам локальної мережі Клієнта вхід до СДО через службу терміналів
операційної системи ПК і сконфігурувати локальні політики безпеки («Локальні політики /
Параметри безпеки»), які виключають можливість неавторизованим Користувачам
несанкціонованого доступу;
- зміну Користувачами технологічного PIN-код доступу до носія з Особистим ключем, що
встановлені по замовчуванню (передані Банком).
6.25. Підключення та робота з СДО Корпоративний Клієнт-банк
6.25.1. Для отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк Клієнт має подати Заяву на отримання
доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк, оформлену, за формою визначеною Банком.
6.25.2. Банк забезпечує доступ Користувачам з правом першого та другого підпису або першого підпису до
ресурсів СДО Корпоративний Клієнт-банк згідно прав, визначених в Заяві на отримання доступу до СДО
Корпоративний Клієнт-банк.
Примітка. Доступ до Рахунку Клієнта-підрозділу через СДО Корпоративний Клієнт-банк надається
Контролеру протягом 3 (трьох) Банківських днів, однак тільки після отримання Банком Листа-згоди від
усіх Клієнтів-підрозділів, по Рахунку яких Контролююча установа має намір здійснювати функції
перегляду, а також отримувати інші послуги в порядку та на умовах, визначених Договором та цими
Правилами.
6.25.3. За допомогою СДО Корпоративний Клієнт-банк Банк надає Користувачу/Контролеру можливість:
6.25.3.1. Виконання операцій по переказу грошей з/на Рахунку/Рахунок Клієнта або візування Електронних
розрахункових документів щодо проведення таких операцій за Рахунком Клієнта-підрозділу, а
також виконання інших операцій, передбачених Договором і цими Правилами та на умовах,
визначених Договором та Правилами.
6.25.3.2. Одержання щоденних виписок з Рахунку Клієнта/рахунку Клієнта-підрозділу.
6.25.3.3. Одержання інформації, направленої Банком.
6.25.3.4. Інші послуги, про можливість отримання яких Банк повідомляє Клієнта окремо.
6.25.3.5. Передачі до Банку наступних видів Електронних документів (додатково до Електронних
розрахункових документів) з моменту технічної реалізації відповідного функціоналу СДО:
1) Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів;
2) Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів;
3) Заява про купівлю (обмін) іноземної валюти або банківських металів;
4) Листи уточнення щодо операцій у національній валюті;
5) Листи про надання інформації щодо функціонування рахунку та проведення за ним операцій у
національній та іноземній валюті;
6) лист щодо припинення / встановлення правовідносин з Держателем КПК;
7) документи, зазначені в пп. 4.2.33. та 4.3.15, 4.3.27.
6.25.4. Клієнт має забезпечити наступні організаційно-технічні заходи для підключення робочого місця до СДО
Корпоративний Клієнт-банк:
- на час інсталяції надати право локального адміністратора Користувачу/Контролеру на робочій
станції;
- в разі регламентування доступу в мережу Internet необхідно обов’язково забезпечити доступ
до наступних ресурсів: ftp://ibank.oschadbank.ua:10021, 10020;
https://ibank.oschadbank.ua/ibank
-

-

-

-

-

-

в разі якщо доступ до хосту ibank.oschadbank.ua для портів 10021, 10020, 443 блокує провайдер
– Клієнт вирішує питання надання доступу з провайдером самостійно;
доступ до ресурсу ftp://ibank.oschadbank.ua по портах 10021 та 10020, надати без використання
PROXY серверу або забезпечити таке налаштування PROXY серверу, яке дозволить
безперешкодно завантажувати на ПК користувача файли таблиць відкритих ключів, а також
забезпечить безперешкодний доступ до WEB- серверів системи;
мати персональний комп’ютер (або іншу комп’ютерну техніку з інтерфейсом, який дозволяє
здійснювати вхід до всесвітньої мережі Internet та відвідувати офіційну веб-сторінку Банку) з
встановленими офіційною (ліцензійною) операційною системою Windows та браузером, які
підтримується розробником, а також системою антивірусного захисту у відповідності з
прийнятою у Клієнта політикою захисту інформаціїї;
розмежування доступу до ресурсів ПК Користувачів/Контролерів локальної мережі Клієнта у
відповідності з покладеними на них обов’язками;
забезпечити запобігання несанкціонованої зміни налаштувань BIOS, віддаленого доступу до
ПК і реєстру операційної системи, автоматичного запуску на виконання програм зі змінних
носіїв інформації або жорсткого диску;
заборонити всім Користувачам/Контролерам локальної мережі вхід до системи через службу
терміналів операційної системи і сконфігурувати локальні політики безпеки («Локальні
політики / Параметри безпеки»), які виключають можливість неавторизованим Користувачам
несанкціонованого доступу;
інсталяцію СДО Корпоративний Клієнт-банк необхідно виконувати з правами адміністратора
ПК;
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- зміну Користувачами технологічного PIN-код доступу до Захищеного носія ключової
-

7.1.

7.2.

8.1.

інформації та/або технологічного паролю доступу до Особистого ключа, що встановлені по
замовчуванню (передані Банком);
у разі можливості використання статичної IP-адреси що надається інтернет провайдером
застосувати прив‘язку таких адрес до Користувачів Клієнта в системі, про що здійснити запис
у Заяві на отримання доступу до СДО Корпоративний Клієнт-банк.

7. Порядок закриття Рахунку
Рахунок може бути закритий у таких випадках:
7.1.1. за заявою Клієнта (за повідомленням третьої особи (зокрема спадкоємця у разі смерті Клієнта - фізичної
особи – підприємця). Залишок коштів на Рахунку Клієнта перераховується Банком на інший зазначений
Клієнтом рахунок на підставі платіжного доручення Клієнта або видається Клієнту готівкою;
7.1.2. Рахунок з лімітом Овердрафту може бути закритий за умови відсутності дебетового сальдо на цьому
рахунку, відсутності заборгованості Клієнта за нарахованими процентами та штрафними санкціями, а
також наданням Клієнтом заяви про припинення ліміту овердрафту в рамках Банківського продукту
«АВТО-ОВЕР».
7.1.3. на підставі рішення органу, на який згідно із законом України покладено функції щодо припинення
юридичної особи (фізичної особи – підприємця). Банк закриває Рахунок Клієнта на підставі документа, що
підтверджує припинення державної реєстрації юридичної особи (фізичної особи – підприємця), виданого
державним реєстратором в порядку, встановленому законодавством України. Залишок коштів на Рахунку
Клієнта перераховується Банком відповідно до вимог законодавства України;
7.1.4. за ініціативою Банку:
7.1.4.1. якщо протягом 3 (трьох) років підряд з дня відкриття Рахунку або з дати останньої операції не
здійснюються операції по Рахунку (в національній валюті) з дотриманням вимог законодавства
України. У випадку наявності коштів в національній валюті на Рахунку, Банк направляє Клієнту
повідомлення про закриття Рахунку на адресу Клієнта, вказану в реквізитах Договору та/або
останню відому Банку адресу місцезнаходження Клієнта. Банк має право закрити Рахунок на 10
(десятий) календарний день з дня відправлення Клієнту повідомлення про закриття Рахунку (у
разі відсутності відповіді Клієнта). Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідні
рахунки Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу з дотриманням строків, визначених
законодавством України. До моменту отримання такої вимоги Банк обліковує зазначені кошти на
рахунках Банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками, при цьому будь-які проценти
або інші доходи на зазначені кошти Банком не нараховуються;
7.1.4.2. у випадку, передбаченому п.5.5.2. цих Правил;
7.1.4.3. у разі незгоди Клієнта на пропозиції Банку щодо внесення змін до умов укладеного Договору
та/або Правил;
7.1.4.4. у випадку відсутності коштів на Рахунку протягом року, Банк закриває Рахунок без повідомлення
Клієнта. На звернення Клієнта Банк надає інформацію про дату закриття Рахунку;
7.1.3.5. на наступний день після повернення останнього Траншу Банк може ініціювати закриття
Депозитного рахунку без додаткового інформування Вкладника про таке закриття Депозитного рахунку.
7.1.5. у випадку закриття з будь-яких підстав Поточного рахунку, який відкрито для забезпечення оплати
вартості Послуг, що надаються по Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку, може
бути закритий Окремий поточний рахунок та/або Спеціальний поточний рахунок, а залишок коштів (у разі
наявності) на Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку Клієнта перераховується
Банком відповідно до вимог законодавства України.
7.1.6. на інших підставах, передбачених законодавством України. Залишок коштів на Рахунку Клієнта
перераховується Банком відповідно до вимог законодавства України.
У випадку проведення ліквідаційної процедури щодо Клієнта переоформлення Рахунку на ім’я уповноваженої
особи від ліквідаційної комісії здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовими актами
Національного банку України.

8.
Умови відкриття та обслуговування Депозитного рахунку
Загальні положення.
8.1.1.
В межах цих Правил Вкладник має право отримати банківські послуги з розміщення Депозиту. В
рамках цих послуг Банк приймає Депозит та зобов’язується повернути Депозит і виплачувати Вкладникові
проценти за ним на умовах та в порядку, встановлених Правилами та Заявою про розміщення Траншу/відкриття
Вкладу на вимогу.
8.1.2. Заява про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу/поповнення Траншу/зменшення строку
Траншу/закриття Вкладу на вимогу оформлюється в один і наведених нижче способів:
- заяву на паперовому носії, що підписується уповноваженим представником Вкладника з проставленням печатки
(за бажанням);
- заяву в електронному вигляді із застосуванням СДО, із накладанням КЕП (у разі технічної реалізації).
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Банк акцептує Заяву про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу/поповнення Траншу/зменшення строку
розміщення Траншу:
- заяву на паперовому носії шляхом проставляння відмітки про прийняття відповідної заяви в роботу
відповідальною особою Банку, що обслуговує клієнтів;
- заяву у електронному вигляді із застосуванням СДО, із накладанням КЕП (у разі технічної реалізації) шляхом
зміни статусу відповідної заяви в СДО на «авторизовано».
8.1.3.
Детальні умови розміщення Клієнтом кожного окремого Депозиту визначаються в Заяві про
розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
8.1.4.
Відкриття Банком Депозитного рахунку Клієнту здійснюється в розрізі окремих валют, але не
раніше дня укладання Сторонами першої Заяви про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу у
відповідній валюті.
8.1.5.
Розміщення Строкового депозиту відбувається шляхом здійснення Банком договірного списання
грошових коштів з Поточного рахунку, що зазначається Вкладником у Заяві про розміщення Траншу. У
випадку, якщо протягом Банківського дня, в якому укладено Заяву про розміщення Траншу, Банк не
здійснив договірного списання коштів Строкового депозиту через нестачу коштів на Поточному рахунку
та/або з інших об’єктивних причин, відповідна Заява про розміщення Траншу вважається відкликаною
Клієнтом.
Розміщення Вкладу на вимогу відбувається шляхом здійснення Клієнтом безготівкового переказу
грошових коштів з Поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку, відповідно до умов Заяви про відкриття
Вкладу на вимогу.
8.1.6.
Для Строкових депозитів Клієнт зобов’язаний на дату укладання Заяви про розміщення Траншу
забезпечити наявність на Поточному рахунку, вказаному у Заяві про розміщення Траншу, грошових коштів,
не обтяжених публічним та/або приватним обтяженням, у сумі не меншій, ніж розмір Траншу, що
зазначений у Заяві про розміщення Траншу.
8.1.7.
Повернення Строкового депозиту відбувається шляхом перерахування Банком грошових коштів
в безготівковій формі на Поточний рахунок, зазначений Вкладником у Заяві про розміщення Траншу.
Повернення Вкладу на вимогу відбувається шляхом здійснення Вкладником безготівкового переказу
грошових коштів з Депозитного рахунку Клієнта на Поточний рахунок, відкрит ий у Банку, відповідно до
Заяви про відкриття Вкладу на вимогу. При цьому Сторони погоджуються з тим, що, якщо днем повернення
Депозиту є вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до законодавства
України, то таке повернення здійснюються наступного Банківського дня за вихідним/святковим/неробочим
днем.
8.1.8.
Якщо на кошти на Депозитному рахунку буде накладено арешт згідно законодавства України, то
при настанні Дати повернення Траншу, кошти продовжують знаходитись на Депозитному рахунку до
моменту зняття такого арешту або до моменту звернення стягнення на Депозит за законодавством України.
Проценти у розмірі, що визначений у Заяві на розміщення Траншу на арештовану суму Траншу
нараховуються лише до Дати повернення Траншу, визначеної в Заяві про розміщення Траншу. За період з
наступного дня після Дати повернення Траншу до дати фактичного повернення Траншу Банком
нараховуються та виплачуються проценти за Процентною ставкою, що окремо визначена Банком ,
оприлюдненою шляхом розміщення інформації щодо її розміру на інформаційних стендах, розташованих в
Установах Банку та/або на Сайті Банку.
8.1.9.
Вкладник доручає Банку подавати в електронному вигляді відомості до контролюючого органу, в
якому Вкладник обліковується як платник податків, про відкриття/закриття Депозитних рахунків.
8.1.10. По
Депозитному
рахунку
проводяться
виключно
безготівкові
операції
з
розміщення/поповнення/повернення Депозиту з/на Поточний рахунок Вкладника.
8.1.11. Зарахування грошових коштів в якості Депозиту на Депозитний рахунок від третіх осіб не
дозволяється і не передбачено умовами цих Правил.
8.1.12. Особливості розміщення Вкладу на вимогу:
8.1.12.1. Розміщення Вкладу на вимогу здійснюється відповідно до Заяви про відкриття Вкладу на
вимогу.
8.1.12.3. Зарахування/збільшення/зменшення /повернення суми Вкладу на вимогу здійснюється на
підставі наданого Клієнтом до Банку Розрахункового документу на перерахування коштів з/на
Поточного/ий рахунку/ок , що відкритий у Банку на умовах Договору.
8.1.12.4. У разі збільшення або зменшення суми Вкладу на вимогу залишок коштів на Депозитному
рахунку вважається сумою Депозиту. При цьому дані зміни не потребують укладання будь-яких
заяв про зміну умов розміщення Депозиту.
8.1.12.5. Інші умови розміщення Вкладу на вимогу визначаються у відповідній Заяві про відкриття
Вкладу на вимогу.
8.1.13. Особливості розміщення Строкового депозиту:
8.1.13.1. Розміщення Строкового депозиту здійснюється відповідно до Заяви про розміщення
Траншу із зазначенням умов розміщення Депозиту (періодичність виплати процентів, можливість
поповнення, пролонгації).
8.1.13.2. Можливість та кількість Пролонгацій передбачаються умовами Заяви про розміщення
Траншу.
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8.1.13.3. Якщо умовами Заяви про розміщення Траншу передбачена Пролонгація, то при настанні
Дати повернення Траншу Строк зберігання Траншу продовжується на строк, що відповідає
попередньому Строку зберігання Траншу, за умови, що Вкладник не надав письмову відмову від
Пролонгації (в довільній формі) за три Банківські дні до такої Дати повернення Траншу.
8.1.13.4. Процентна ставка при Пролонгації встановлюється у розмірі, що діє в Банку на дату
Пролонгації і відповідає параметрам Траншу (строк, на який здійснюється Пролонгація, валюта,
порядок виплати процентів). Таке встановлення Процентної ставки за Траншем при Пролонгації не
вважається зміною Процентної ставки в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до
укладеної Заяви про розміщення Траншу.
8.1.13.5. Можливість/неможливість поповнення Траншу зазначається в Заяві про розміщення
Траншу.
8.1.13.6. Якщо розміщується Транш із можливістю його поповнення, то в Заяві про розміщення
Траншу встановлюється мінімальна та максимальна сума поповнення цього Траншу, максимальна
можлива сума відповідного Траншу з урахуванням поповнень.
8.1.13.7. Поповнення Траншу може бути здійснене Вкладником в будь-який Банківський день
відповідно до умов, визначених в Заяві про розміщення такого Траншу, шляхом оформлення Заяви
про поповнення Траншу, при цьому Банк може встановлювати обмеження щодо можливості
поповнення Траншу за певний термін до настання Дати повернення Траншу.
8.1.13.8. Поповнення Траншу здійснюється зі збереженням розміру Процентної ставки для всієї
суми Траншу протягом Строку зберігання такого Траншу.
8.1.14. Умови розміщення/поповнення та розмір Процентних ставок за Депозитами розміщуються на
інформаційних стендах, розташованих в Установах Банку та/або на Сайті Банку.
8.1.15. Сторони погоджуються з тим, що Банк не дає жодних гарантій щодо невстановлення іншої
Процентної ставки за Депозитом. Банк має право ініціювати встановлення іншої Процентної ставки за
Депозитом у разі зміни облікової ставки Національного банку України та/або зміни ситуації на грошовокредитному ринку в такому порядку:
8.1.15.1. Про зміну процентної ставки за Депозитом Банк зобов’язаний повідомити Вкладника не
пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх вступу в силу шляхом направлення Вкладнику
повідомлення за допомогою СДО, та/або шляхом розміщення повідомлення на інформаційних стендах в
доступних для Клієнтів приміщеннях Установ Банку, а також шляхом розміщення повідомлення на Сайті
Банку із зазначенням у ньому зміненого розміру Процентних ставок за Депозитами, із зазначенням дати
їх вступу в силу.
8.1.15.2. Якщо Вкладник не погоджується виконувати зобов’язання за Правилами на умовах зміненого
розміру Процентної ставки за Депозитом, про що Вкладник має повідомити Банк в порядку,
встановленому в п.4.3.14. цих Правил.
Для Строкового депозиту Сторони погоджуються, що Заява про розміщення Траншу вважається
розірваною і Банк повертає Вкладнику Депозит та виплачує нараховані, але не виплачені, проценти
шляхом їх перерахування на Поточний рахунок Вкладника, зазначений у Заяві про розміщення
Траншу. При цьому проценти за Депозитом нараховуються Банком до вказаної дати розірвання
Заяви про розміщення Траншу за процентною ставкою, встановленою Заявою про розміщення
Траншу. Сторони погоджуються, що таке припинення дії Заяви про розміщення Траншу не
потребує внесення змін до укладеної Заяви про розміщення Траншу.
У разі незгоди із запропонованим Банком новим розміром Процентної ставки за Вкладом на вимогу,
Вкладник має право перерахувати суму Депозиту в повному обсязі з Депозитного рахунку на Поточний
рахунок, в порядку передбаченому цими Правилами.
8.1.15.3. При зміні процентної ставки відповідно до п.8.1.15. цих Правил внесення змін до Заяви про
відкриття Вкладу на вимогу/розміщення Траншу щодо зміни процентної ставки не укладається.
8.2. Нарахування та виплата процентів
8.2.1.
За користування Депозитом Банк нараховує та виплачує Вкладнику проценти в порядку, визначеному
цими Правилами та Заявою про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
Процентна ставка за Депозитом встановлюється відповідно до діючих в Банку ставок на день підписання
Сторонами Заяви про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу. Розмір Процентної ставки за Депозитом
зазначається в Заяві про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
Розмір Процентної ставки за Депозитом за кожним окремим Траншем зазначається в Заяві про розміщення
Траншу.
8.2.2.
При розрахунку процентів за користування Депозитом Банк не враховує дату розміщення коштів
на Депозитному рахунку і дату повернення коштів з Депозитного рахунку. Нарахування Банком процентів
за Депозитом здійснюється з урахуванням календарного числа днів (небанківські включно) фактичного
строку зберігання коштів на Депозитному рахунку. Кількість днів у році приймаєт ься за 365(366).
8.2.3. Нарахування процентів здійснюється щомісячно в останній робочий день місяця, а для Строкового
депозиту також в Дату повернення Депозиту.
8.2.4. Виплата процентів Вкладнику за Депозитом здійснюється на Поточний рахунок у валюті Депозиту та на
умовах, що зазначаються в Заяві про відкриття Вкладу на вимогу/про розміщення Траншу.
8.2.4.1. Для Строкового депозиту:
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- щомісячно, а саме: не пізніше першого Банківського дня місяця, наступного за звітним періодом. Під
звітним періодом для цілей цього підпункту Правил Сторони розуміють період з першого по останнє
число (включно) кожного календарного місяця, для першої виплати процентів за Депозитом – період з
дня, наступного за Датою розміщення Траншу по останнє число (включно) календарного місяця.
- щоквартально, а саме: не пізніше першого Банківського дня місяця, наступного за звітним періодом.
Під звітним періодом для цілей цього пункту Правил Сторони розуміють:
- для першої виплати процентів за Депозитом – період з дня, наступного за Датою розміщення Траншу
по останнє число (включно) останнього календарного місяця календарного кварталу;
- протягом Строку зберігання Траншу - період з першого числа першого місяця кожного календарного
кварталу по останнє число (включно) останнього місяця кожного календарного кварталу;
- для останньої виплати процентів за Депозитом – період з першого числа першого місяця останнього
місяця календарного кварталу по день (включно), що передує Даті повернення Траншу;
- в кінці Строку зберігання Траншу, а саме: в Дату повернення Траншу разом із поверненням суми
Траншу;
- шляхом капіталізації нарахованих процентів. Періодичність приєднання суми нарахованих
процентів до суми Траншу зазначається в Заяві про розміщення Траншу. Таке приєднання
нарахованих процентів збільшує Депозит та здійснюється без укладання додаткових
договорів/підписання нової Заяви про розміщення Траншу.
8.2.4.2. Для Вкладу на вимогу:
- щомісячно, а саме: не пізніше першого Банківського дня місяця, наступного за звітним періодом. Під
звітним періодом для цілей цього підпункту Правил Сторони розуміють період з першого по останнє
число (включно) кожного місяця, для першої виплати процентів за Депозитом – період з дня, наступного
за Датою розміщення по останнє число (включно) останнього календарного місяця.
8.2.6. У випадку, коли день виплати нарахованих процентів припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, що визначений відповідно до законодавства України, то такі виплати здійснюються
наступного Банківського дня за вихідним/святковим/неробочим днем.
8.2.7. Встановлення та зміна процентної ставки:
8.2.7.1. За Строковим депозитом Процентна ставка за Депозитом за кожним окремим Траншем
зазначається в Заяві про розміщення Траншу.
8.2.7.2. Для Вкладів на вимогу може застосовуватися процентна ставка, розмір якої може залежати від
суми, що обліковується на Депозитному рахунку.
8.2.8. Нарахування процентів за Вкладами на вимогу може здійснюватися на щоденний залишок коштів
та/або середньоденний залишок коштів на Депозитному рахунку. При цьому під середньоденним залишком
розуміється значення, яке отримується шляхом ділення сумарного значення фактичних залишків на
Депозитному рахунку протягом звітного періоду на кількість календарних днів звітного періоду. Порядок
нарахування Процентної ставки за Депозитом обирається Вкладником відповідно до діючих умов Банку на день
розміщення Вкладу на вимогу. Порядок нарахування процентів визначається Заявою про відкриття Вкладу на
вимогу та може бути, у разі можливості, змінений Вкладником шляхом надання листа у довільній формі до 10
числа поточного місяця. Нарахування процентів за зміненим порядком здійснюється з першого числа місяця,
наступного за місяцем надання листа.
8.2.9.
Якщо згідно з вимогами законодавства України при виплаті процентів за Вкладом на
вимогу/Траншем Банк зобов’язаний утримати будь-які податки, збори чи інші обов’язкові платежі
(включаючи податок на репатріацію доходів), Банк утримує зазначені податки, збори чи інші обов’язкові
платежі з суми процентів, що підлягають виплаті Вкладнику, у момент такої виплати та без узгодження з
Вкладником.
8.3.

Застава майнових прав – прав вимоги на грошові кошти, розміщені на Депозитному рахунку
8.3.1. Майнові права – права вимоги виплати Депозиту, розміщеного виключно у вигляді Строкового
депозиту (далі – Майнові права на Депозит) відповідно до умов цих Правил можуть бути предметом застави,
згідно з договором застави майнових прав на Депозит, який може бути укладено між Бан ком та Вкладником
для:
- забезпечення виконання зобов’язань Вкладника за договором про закупівлю відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі – Договір про закупівлю).
- забезпечення виконання зобов’язань Вкладника за договором про надання банківських послуг.
- забезпечення виконання зобов’язань третьої особи за договором про надання банківських послуг .
8.3.2. У разі порушення Вкладником умов договору застави майнових прав на грошові кошти (Депозит)
Банк може застосувати право звернення стягнення на такий Депозит в порядку передбаченому цими
Правилами, договором застави майнових прав та законодавством України.
8.3.3.
У випадку укладення між Сторонами договору застави Майнових прав на Депозит звернення
стягнення на Майнові права на Депозит може здійснюватися на розсуд Банку:
-

на підставі рішення суду в порядку, встановленому чинним законодавством України, або
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- в позасудовому порядку згідно з цими Правилами та договором застави на Майнові права на
Депозит, або
- іншим шляхом відповідно до чинного законодавства України.
8.3.4. Сторони домовились, що у випадку позасудового звернення стягнення Банком на Майнові права на
Депозит норми статей 27-32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»
не застосовуються. Банк звертає стягнення на Майнові права на Депо зит у позасудовому порядку
наступним чином:
1) Банк реєструє відомості про звернення стягнення на Майнові права на Депозит в Державному реєстрі
обтяжень рухомого майна та в день такої реєстрації набуває права кредитора за цим Договором;
2) в день реєстрації відомостей про звернення стягнення на Майнові права на Депозит в Державному
реєстрі обтяжень рухомого майна Банк повідомляє Вкладника та інших обтяжувачів, на користь яких
встановлено зареєстроване обтяження Майнових прав на Депозит, про звернення Банком стяг нення на
Майнові права на Депозит, шляхом надіслання відповідного повідомлення про це;
3) грошові кошти, отримані Банком в результаті звернення стягнення на Майнові права на Депозит,
спрямовуються на задоволення вимог Банку, що випливають із зобов’язання, за безпеченого заставою
Майнових прав на Депозит. При цьому укладення будь–яких інших договорів між Банком та
Вкладником не вимагається.
8.4. Права та обов’язки Сторін
8.4.2.
Вкладник має право:
8.4.2.1.
Розмістити грошові кошти на Депозитному рахунку у відповідній валюті за умови подання
Заяви про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
8.4.2.2.
Одержати Транш та нараховані проценти за ним відповідно до умов цих Правил та Заяви
про розміщення Траншу шляхом їх перерахування Банком в безготівковій формі на Поточний рахунок,
що зазначається у Заяві про розміщення такого Траншу.
8.4.2.3
Одержати нараховані проценти за Вкладом на вимогу відповідно до умов цих Правил та
Заяви про відкриття Вкладу на вимогу шляхом їх перерахування Банком в безготівковій формі на
Поточний рахунок, що зазначається у Заяві про відкриття Вкладу на вимогу. Одержати суму /часткову
суму Вкладу на вимогу, на першу вимогу Вкладника шляхом надання в Банк Розрахункового
документу на здійснення безготівкового перерахування коштів з Д епозитного рахунку на Поточний
рахунок, що зазначається у Заяві про відкриття Вкладу на вимогу.
8.4.2.4.
Одержати інформацію про стан Депозитного рахунку.
8.4.3.
Банк має право:
8.4.3.1. Вимагати від Вкладника належного виконання прийнятих на себе зобов'язань за цими Правилами.
8.4.3.2. Встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове поповнення коштів
на Депозитний рахунок певною сумою, а також встановлювати максимальну та/або мінімальну суму
Депозиту.
8.4.3.3.
У випадку укладення між Сторонами відповідного договору застави Майнових прав на
Депозит та за умови порушення Вкладником умов Договору про закупівлю або порушення Вкладником
умов договору про надання банківських послуг або порушення третьою особою умов договору про
надання банківських послуг (та в інших випадках, передбачених договором застави Майнових прав на
Депозит та чинним Законодавством України) звернути стягнення на Майнові права на Депозит у
порядку, визначеному в п.п. 8.3.3. - 8.3.4. цих Правил, та з урахуванням вимог договору застави
Майнових прав на Депозит.
8.4.4.
Вкладник зобов'язується:
8.4.4.1.
Надавати Банку документи передбачені законодавством України та цими Правилами для
відкриття Депозитного рахунку, розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу виконання інших операцій по
Депозитному рахунку.
8.4.4.2.
В Дату розміщення Траншу забезпечити наявність коштів на Поточному рахунку в сумі, що
зазначена в Заяві про розміщення Траншу, для подальшого здійснення Банком договірного списання цих коштів
і зарахування на Депозитний рахунок.
8.4.4.3.
Дотримуватися умов розміщення коштів та порядку їх повернення згідно Заяви про
розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
8.4.5.
Банк зобов'язується:
8.4.5.1.
Відкрити Депозитний рахунок окремо для кожної валюти, в день подання Вкладником до Банку
першої Заяви про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу у відповідній валюті.
8.4.5.2.
Зараховувати Транш/Вклад на вимогу на Депозитний рахунок у відповідній валюті на підставі
поданої Вкладником Заяви про розміщення (поповнення) Траншу/Розрахункового документа за умови
достатнього залишку коштів на Поточному рахунку.
8.4.5.3.
Нараховувати та виплачувати проценти за Депозитом відповідно до умов цих Правил та Заяви про
розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
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8.4.5.4.
Забезпечити збереження ввірених йому коштів Вкладника та не порушувати банківської таємниці
по операціях за Депозитним рахунком. Розкриття банківської таємниці Банком за Депозитним рахунком може
здійснюватися тільки у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
8.4.5.5.
Забезпечити повернення Траншу/Вкладу на вимогу та виплату нарахованих процентів, відповідно
до умов цих Правил та Заяви про розміщення Траншу/відкриття Вкладу на вимогу.
9.

Умови надання Ліміту Овердрафту в рамках Банківського продукту «АВТО-ОВЕР»

9.1. Загальні умови банківського продукту «АВТО-ОВЕР»
9.1.1.
Відповідно до Договору та цих Правил Позичальник має можливість скористатися банківським
продуктом «АВТО-ОВЕР», який передбачає надання Позичальнику короткострокового кредиту у формі
Овердрафту.
Встановлення Ліміту Овердрафту здійснюється після надання Позичальником Заяви про надання
кредиту (у випадку наміру Позичальника встановити Ліміт Овердрафту на раніше відкритий Поточний рахунок
в рамках Договору) або Заяви про відкриття рахунку (у випадку наміру Позичальника скористатися Лімітом
Овердрафту одночасно з відкриттям Поточного рахунку в рамках Договору), а також за умови відповідності
Позичальника критеріям банківського продукту «АВТО-ОВЕР» та прийняття рішення про можливість
кредитування уповноваженим колегіальним органом Банку.
Позичальнику повідомлено і Позичальник цілковито погоджується з тим, що Банк може без будь-яких
пояснень відмовити йому у встановленні Ліміту Овердрафту на умовах банківського продукту «АВТО-ОВЕР».
9.1.2.
У порядку та на умовах, визначених розділом 9 цих Правил, Банк протягом Строку дії Ліміту
Овердрафту, надає Позичальнику можливість використання Овердрафту шляхом здійснення платежів з Рахунку
з лімітом Овердрафту в обсягах, що перевищують фактичні залишки коштів на ньому, в межах Ліміту
Овердрафту, внаслідок чого на зазначеному Рахунку з лімітом Овердрафту виникає Дебетове сальдо.
9.1.3.
Позичальник зобов’язується використовувати Овердрафт з дотриманням вимог чинного законодавства
України, повернути наданий йому Овердрафт, сплатити проценти за користування наданим йому Овердрафтом,
а також виконати інші зобов’язання, визначені розділом 9 Правил.
9.1.4.
Овердрафт вважається наданим Позичальнику з моменту виникнення Дебетового сальдо на Рахунку з
лімітом Овердрафту, по якому Банком встановлено Ліміт Овердрафту. Дебетове сальдо, що існує на Рахунку з
лімітом Овердрафту на кінець кожного календарного дня, вважається залишком заборгованості Позичальника за
Овердрафтом.
9.1.5.
Строк дії Ліміту Овердрафту становить 12 місяців і починається з дати встановлення на Рахунку з
лімітом Овердрафту ліміту Овердрафту, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом надсилання СМСповідомлення.
9.1.6.
Строк безперервного користування (СБК) за цими Правилами складає 30 календарних днів,
Максимальний СБК складає 45 календарних днів. Якщо останній календарний день Максимального СБК не є
Банківським днем, то Основна сума Боргу має бути погашена наступного Банківського дня за таким
небанківським днем.
9.1.7.
Цільове призначення Кредиту – поповнення обігових коштів та фінансування господарської діяльності
Позичальника, що здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України та виконання Зобов’язань
Позичальника, визначених розділом 9 цих Правил. Платіжні доручення Позичальника на перерахування грошових
коштів за рахунок Овердрафту можуть не виконуватись Банком якщо цільове призначення таких платіжних
доручень не відповідає вимогам цього пункту Правил.
9.1.8.
Банк встановлює Ліміт Овердрафту на Поточному рахунку та в розмірах, які зазначені Позичальником
у Заяві про надання кредиту/Заяві про відкриття рахунку.
9.1.9.
Максимальний можливий Ліміт Овердрафту за Банківським продуктом «АВТО-ОВЕР» становить
100000,00 гривень. Банк має право в односторонньому порядку змінювати розмір максимально можливого Ліміту
Овердрафту.
9.2.

Процентна ставка за користування Овердрафтом
9.2.1.
Процентна ставка за користування Овердрафтом визначається Сторонами у розмірі, який передбачений
умовами Банківського продукту «АВТО-ОВЕР» на дату подання Клієнтом відповідної Заяви про надання
кредиту/Заяві про відкриття рахунку. При цьому розмір визначеної сторонами процентної ставки за користування
Овердрафтом підлягає обов’язковому зазначенню у відповідній Заяви про надання кредиту/Заяві про відкриття
рахунку.
Інформація про діючий розмір процентної ставки за користування Овердрафтом за Банківськім
продуктом «АВТО-ОВЕР» розміщується на офіційному Сайті Банку.
9.2.2.
Проценти за користування Овердрафтом нараховуються щомісячно у валюті Овердрафту на Основну
суму Боргу (фактичну суму заборгованості), виходячи із розрахунку фактичної кількості днів існування
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Заборгованості за Основною сумою боргу та умовної кількості 360 днів в році (враховуючи день виникнення та
не враховуючи день погашення Основної суми Боргу).
9.2.3.
Проценти за користування Овердрафтом нараховуються:

в останній Банківський день звітного місяця за період з першого дня надання
Овердрафту/першого дня виникнення Простроченої кредитної заборгованості/першого дня звітного
місяця по останній день звітного місяця;

в останній день Строку дії Ліміту/в день повного виконання Зобов’язання, за період з першого
дня звітного місяця по день, що передує останньому дню Строку дії Ліміту/що передує дню повного
виконання Зобов’язання.
У разі прострочення погашення Овердрафту (в т.ч. при Відкликанні Овердрафту), проценти за
користування Позичальником Овердрафтом продовжують нараховуватись на всю суму Простроченої
кредитної заборгованості до моменту повного виконання Зобов’язання за ставкою, визначеною в п. 9.2.
цього розділу Правил.
9.2.4.

9.3.

9.4.

Нараховані проценти на Основну суму Боргу сплачуються Позичальником:

щомісячно до 10-го числа місяця, наступного за звітним;

в останній Банківський день Строку дії Ліміту/в день повного виконання Зобов’язання.

Зміна процентної ставки
9.3.1.
Банк має право змінювати діючий розмір процентної ставки за користування Овердрафтом в рамках
Банківського продукту «АВТО-ОВЕР», про що розміщується відповідна інформація на Сайті Банку. При цьому
зміна розміру процентної ставки за користування Овердрафтом в рамках Банківського продукту «АВТО-ОВЕР»
не має наслідком зміни процентної ставки за користування Овердрафтом в рамках раніше встановлених Лімітів
Овердрафту.
Правила погашення Овердрафту
9.4.1.
Протягом Строку дії Ліміту Овердрафту Позичальник зобов’язаний здійснювати погашення Основної
суми Боргу (Овердрафту) не пізніше останнього дня Максимального СБК або не пізніше дати закінчення Строку
дії Ліміту Овердрафту, в залежності від того, яка дата настане раніше.
У випадку, якщо дата закінчення Строку дії Ліміту Овердрафту не є Банківським днем, то Позичальник
зобов’язується погасити Основну суму Боргу (Овердрафт) в Банківський день, наступний за датою закінчення
Строку дії Ліміту Овердрафту.
9.4.2.
Погашення Основної суми Боргу (Овердрафту) відбувається за рахунок коштів, що надходять на
Рахунок з лімітом Овердрафту. Овердрафт вважається погашеним у випадку відсутності на Рахунку з лімітом
Овердрафту Дебетового сальдо на кінець дня.
9.4.3.
Погашення заборгованості за процентами та/або іншими платежами, а також погашення Основної суми
Боргу/Простроченої кредитної заборгованості, здійснюється шляхом договірного списання коштів з Рахунку з
лімітом Овердрафту (в тому числі в межах Ліміту Овердрафту) чи інших(-их) поточного(-их) рахунку(-ів)
Позичальника, або самостійного перерахування Позичальником коштів на відповідний аналітичний балансовий
рахунок 3739.
9.4.4.
Позичальник зобов’язаний забезпечити наявність грошових коштів на Рахунку з лімітом Овердрафту в
сумі, достатній для сплати платежів Позичальника за Зобов’язаннями, на дату виконання Зобов’язань,
передбачених розділом 9. цих Правил. При настанні кінцевої дати сплати процентів або після неї Банк здійснює
договірне списання суми, належної до сплати Позичальником, згідно з п.3.12. цих Правил. При відсутності
коштів на Рахунку з лімітом Овердрафту протягом Строку дії Ліміту Овердрафту здійснює договірне списання
коштів за рахунок невикористаного Ліміту Овердрафту. При непогашенні вказаних в цьому пункті платежів,
Позичальник є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань за розділом 9. цих Правил по сплаті таких
платежів.

9.5.

Послідовність (черговість) виконання Зобов‘язання Позичальником за розділом 9. цих Правил:
9.5.1. Погашення заборгованості та виконання Зобов’язань, передбачених розділом 9. цих Правил користування
Овердрафтом здійснюється в такій послідовності (черговості):

сплата прострочених процентів за користування Овердрафтом/Простроченою кредитною
заборгованістю;

погашення Простроченої кредитної заборгованості;

сплата процентів нарахованих на Основну суму Боргу;

сплата пені нарахованої на суму Простроченої кредитної заборгованості;

сплата пені за прострочення сплати процентів нарахованих на Основну суму Боргу/Прострочену
кредитну заборгованість;

сплата інших платежів, передбачених розділом 9. Правил;

погашення Основної суми Боргу за Овердрафтом.
Здійснення Позичальником платежів кожної наступної черги повинне відбуватися виключно після здійснення в
повному обсязі платежів кожної попередньої черги.
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9.5.2.
У разі відсутності Простроченої кредитної заборгованості кошти, які надходять на Рахунок з лімітом
Овердрафту в першу чергу погашають заборгованість Позичальника за Основною сумою Боргу шляхом
зменшення Дебетового сальдо на цьому Рахунку з лімітом Овердрафту. Інша заборгованість Позичальника за
розділом 9. цих Правил погашається за рахунок коштів, що надходять на Рахунок з лімітом Овердрафту з
урахуванням послідовності (черговості) визначеної п.9.5.1. цих Правил.
9.5.3.
Банк має право самостійно без отримання попередньої згоди та/або повідомлення Позичальника
змінювати визначену п. 9.5.1. цих Правил послідовність (черговість) виконання Зобов’язання Позичальником і
спрямовувати кошти, отримані від Позичальника, на виконання Зобов’язання Позичальника без дотримання
вказаної вище послідовності (черговості). У випадку зміни послідовності (черговості) виконання Зобов’язання,
за письмовим запитом Позичальника Банк інформує Позичальника про застосовану послідовність (черговість)
виконання Зобов’язання за розділом 9. цих Правил.
9.6.

Призупинення надання Овердрафту, поновлення надання Овердрафту та Відкликання Овердрафту.
9.6.1.
Зобов’язання Банку за розділом 9. цих Правил є відкличними. Банк має безумовне право відповідно до
домовленостей Сторін, викладених в розділі 9. цих Правилах, Призупинити надання Овердрафту або Відкликати
Овердрафт, у тому числі з підстав (але не обмежуючись ними) порушення або невиконання Позичальником
вимог, визначених у розділі 9. цих Правил тощо.
9.6.2.
Сторони досягли згоди про те, що Призупинення надання Овердрафту здійснюється за настання
вказаних в п.9.6. Правил умов в порядку, зазначеному в п.9.6. Правил, без необхідності направлення письмових
Повідомлень Позичальнику про Призупинення надання Овердрафту, при цьому інформація щодо Призупинення
надання Овердрафту може направлятись Позичальнику засобами Клієнт-банку в день його здійснення або
інформація щодо цього може зазначатися Банком у Повідомленні, яке може направлятися Банком Позичальнику
в порядку, передбаченому п.15.2. цих Правил.
9.6.3.
Банк може Призупинити надання Овердрафту та Відкликати Овердрафт за наступних умов:
а)
тривалість СБК за отриманим Позичальником Овердрафтом перевищила 30 календарних днів.
Призупинення надання Овердрафту здійснюється з наступного Банківського дня після закінчення вказаного 30денного періоду СБК. Банк поновлює надання Овердрафту Позичальнику, а зазначене в цьому пункті
Призупинення Овердрафту вважається скасованим, якщо Основна сума Боргу Позичальника буде повністю
погашена до закінчення Максимального СБК та в цей період не буде мати місце інша обставина, що відповідно
до умов цих Правил є підставою для Призупинення надання Овердрафту та/або Відкликання Овердрафту. Факт
погашення або непогашення Основної суми Боргу визначається за даними обліку заборгованості по Рахунку з
лімітом Овердрафту, який здійснює Банк. Якщо Основна сума Боргу не буде повністю погашена до закінчення
Максимального СБК, з наступного Банківського дня після закінчення Максимального СБК Овердрафт
вважається відкликаним та з цієї дати заборгованість щодо відкликаної суми Овердрафту вважається
простроченою;
б)
Позичальник не сплатив у строки, передбачені розділом 9. цих Правил, нараховані проценти або на
кінець операційного дня, визначеного розділом 9. цих Правил як строк сплати нарахованих процентів, на
Рахунку з лімітом Овердрафту недостатньо коштів для здійснення договірного списання в рахунок їх погашення
і таке договірне списання коштів не можливо здійснити за рахунок Овердрафту (в межах доступного Ліміту
Овердрафту).
Таке Призупинення надання Овердрафту здійснюється з наступного Банківського дня за днем, визначеним як
остаточний термін для сплати нарахованих процентів. У день, коли Банком Призупинено надання Овердрафту з
підстав, наведених у цьому підпункті Правил, нараховані та несплачені своєчасно проценти вважаються
простроченими та переносяться Банком на відповідні рахунки прострочених доходів та здійснюється
застосовуються штрафні санкції відповідно до п. 9.11. цих Правил.
Банк поновлює надання Овердрафту та припиняє нарахування вказаних штрафних санкцій, а зазначене в цьому
пункті Призупинення Овердрафту вважається скасованим, якщо нараховані проценти будуть сплачені протягом
15-ти календарних днів з дня Призупинення надання Овердрафту, яке здійснено Банком з підстав, визначених
цим підпунктом Правил та в цей період не буде мати місце інша обставина, що відповідно до умов розділу 9. цих
Правил є підставою для Призупинення надання Овердрафту та/або Відкликання Овердрафту.
Якщо нараховані проценти не буде сплачено протягом 15-ти календарних днів з дня Призупинення надання
Овердрафту з 16-го календарного дня з дня Призупинення надання Овердрафту (якщо такий день припадає на
небанківський день, то з наступного Банківського дня) Овердрафт вважається відкликаним та з цієї дати
заборгованість щодо відкликаної суми Овердрафту вважається простроченою;
в)
накладено арешт на кошти на Рахунку з лімітом Овердрафту /інших рахунках Позичальника, відкритих
в Банку, та/або ініційовано здійснення/здійснюються операції з примусового стягнення коштів з Рахунку з
лімітом Овердрафту /інших рахунків Позичальника, відкритих в Банку, в порядку, передбаченому чинним
законодавством України. В такому випадку Відкликання Овердрафту здійснюється з дня накладення
арешту/ініціювання операції з примусового стягнення. Основна сума Боргу вважається простроченою.
В такому випадку з дня Відкликання Овердрафту Основну суму Боргу Позичальника Банк обліковує на
відповідних рахунках для обліку наданих кредитів, Дебетове сальдо за Рахунком з лімітом Овердрафту
обнуляється та Позичальник зобов’язаний здійснити погашення Основної суми Боргу у строки передбачені
розділом 9 цих Правил (у тому числі в строки, визначені з урахуванням положень, передбачених п. 9.1.6. цих
Правил). Погашення Основної суми Боргу після Відкликання Овердрафту на підставі положень цього підпункту
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Правил, здійснюється шляхом перерахування Позичальником грошових коштів на рахунки, вказані в п.9.4.3. цих
Правил. Відкликання Овердрафту здійснюється з дня накладення арешту на кошти на Рахунку з лімітом
Овердрафту /інших рахунках Позичальника, відкритих в Банку, та/або з першого дня ініціювання здійснення
операції з примусового стягнення коштів з Рахунку з лімітом Овердрафту /інших рахунків Позичальника,
відкритих в Банку, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Банк протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту Відкликання Овердрафту направляє Позичальнику
Повідомлення, в якому зазначається про факт здійснення такого Відкликання Овердрафту із зазначенням
обов’язку Позичальника погасити Основну суму Боргу у визначену в такому Повідомленні дату (при цьому така
дата визначається 31-шим календарним днем з дати, початку дії зазначеного в цьому підпункті Правил
Відкликання надання Овердрафту, у разі якщо цей день не є Банківським, то наступним за ним Банківським
днем).
9.6.4.
Банк може Призупинити надання Овердрафту, Відкликати Овердрафт або за власним вибором
відмовитись від подальшого надання Овердрафту з інших підстав, ніж ті, що зазначені в 9.6.3. цих Правил, а саме:
-настала кризова ситуація на грошово-кредитному ринку України, у тому числі, але не виключно у разі
відсутності відповідних фінансових ресурсів у Банку;
-було прийнято нормативно-правові акти України, в тому числі постанови Національного банку України,
приписи (норми, правила) яких унеможливлюють (забороняють) надання Банком Овердрафту(-ів) та/або
отримання Овердрафту(-ів) Позичальником та/або унеможливлюють (забороняють) вчинення Банком та/або
Позичальником дій, передбачених Правилами (або встановлення обмежень щодо порядку і способу вчинення
таких дій), в тому числі необхідних для використання Овердрафту за цільовим призначенням;
-має місце обставина або вчинена дія Позичальником чи його бездіяльність, внаслідок чого втратять чинність
документи, оформлені при наданні Овердрафту та/або будуть скасовані повноваження та/або права Банку, які
були оформлені/надані йому при наданні Овердрафту та/або будуть скасовані обов’язки будь-яких осіб, які були
покладені на них при наданні Овердрафту;
-Позичальник не виконав/не забезпечив виконання обов’язків передбачених п.9.7. цих Правил.
9.6.5.
У разі виявлення Банком обставин, які спричиняють Призупинення надання Овердрафту відповідно до
9.6.4. цих Правил, Банк має право попередити Позичальника про те, що буде здійснено Призупинення надання
Овердрафту шляхом направлення Повідомлення за 5 Банківських днів до дня початку дії такого Призупинення
надання Овердрафту. Якщо вищевказані обставини не були усунені протягом 5 банківських днів з моменту
направлення зазначеного Повідомлення, Банк Призупиняє надання Овердрафту з 6-го Банківського дня після
направлення такого Повідомлення.
Банк протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту здійснення вказаного в цьому підпункті Правил
Призупинення надання Овердрафту направляє Позичальнику Повідомлення, в якому зазначається про факт
здійснення такого Призупинення надання Овердрафту та його можливе Відкликання із зазначенням обов’язку
Позичальника погасити Основну суму Боргу у визначену Правилами дату (при цьому така дата визначається 31шим календарним днем з дати, початку дії зазначеного в цьому підпункті Правил Призупинення надання
Овердрафту, у разі якщо цей день не є Банківським, то наступним за ним Банківським днем). Банк поновлює
надання Овердрафту, а зазначене в цьому пункті Відкликання Овердрафту не здійснюється, якщо підстави, які
спричинили Призупинення Овердрафту, визначені цим пунктом Правил, буде усунуто протягом 30-ти
календарних днів з дня Призупинення надання Овердрафту та в цей період не буде мати місце інша обставина,
що відповідно до умов розділу 9. цих Правил є підставою для Призупинення надання Овердрафту та/або
Відкликання Овердрафту.
9.6.6.
Окрім випадків передбачених п.9.6.3. та п.9.6.4. цих Правил Банк має право Відкликати Овердрафт в
тому числі, але не виключно, якщо:
- порушена процедура визнання Позичальника банкрутом та/або судом прийнято рішення, що визнає
Позичальника банкрутом або підтверджує його неплатоспроможність;
- прийнято рішення про припинення (реорганізацію або ліквідацію) та/або розпочата процедура реорганізації
та/або ліквідації Позичальника, якщо такі дії здійснюються без попередньої письмової згоди Банку;
-Банком було виявлено, що Овердрафт використовувався Позичальником не за цільовим призначенням;
-з’являться обставини, які за обґрунтованим висновком Банку призведуть до того, що Позичальник не виконає
свої зобов’язання за цими Правилами.
9.6.7.
З метою Відкликання Овердрафту у випадках передбачених п. 9.6.6. цих Правил Банк направляє
Позичальнику Повідомлення щодо здійснення такого Відкликання Овердрафту. Протягом 7 (семи) календарних
днів з дати направляння Позичальнику Банком Повідомлення, вказаного в цьому пункті Правил, Позичальник
зобов’язаний погасити повністю Основну суми Боргу та сплатити нараховані проценти, визначені Банком пені,
штрафи, неустойку та інші платежі, а також відшкодувати витрати та збитків Банку у випадках, передбачених
Правилами. Після закінчення строку, протягом якого Позичальник зобов’язаний погасити Основну суму Боргу в
зв’язку з Відкликанням Овердрафту та направленням йому щодо цього Повідомлення не погашена Основна сума
Боргу вважається Простроченою кредитною заборгованістю, та Позичальник вважається такими, що прострочив
виконання своїх Зобов’язань в частині сплати нарахованих процентів, визначених Банком пені, штрафів,
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неустойки та інших платежів, а також відшкодування витрат та збитків Банку у випадках, передбачених розділом
9. цих Правил.
9.7.

Особливі умови. Інформування та звітність
9.7.1.
Протягом строку дії Ліміту Овердрафту Позичальник зобов’язаний забезпечити щомісячне
надходження грошових коштів на Рахунок з лімітом овердрафту в сумі не менше 110% від суми встановленого
Ліміту Овердрафту.
9.7.2.
На вимогу Банку надавати документи для підтвердження цільового використання Овердрафту. Банк
може вимагати отримання належним чином завірених копій документів, що підтверджують факт поставки
товарів, виконання робіт чи надання послуг, які були сплачені за рахунок Овердрафту відповідно до Цільового
призначення.
9.7.3.
За запитом Банку, у строк не пізніше 10 календарних днів з дати відправлення відповідного запиту,
Позичальник зобов’язаний надати заповнену анкету Позичальника – пов’язаної з Банком особи (осіб) за формою,
що запропонована Банком, з метою дотримання останнім вимог чинного законодавства України. У випадку зміни
відомостей про Позичальника-пов’язану з Банком особу(осіб), що відображені в заповненій анкеті пов’язаної з
Банком особи, самостійно надати Банку оновлену анкету у строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати
настання відповідних змін.
9.7.4.
Протягом 5 (п’яти) Банківських днів Позичальник зобов’язаний повідомляти про зміну адреси,
місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників /засновників,
учасників Позичальника, часток засновників/учасників у статутному капіталі Позичальника, розміру статутного
капіталу та будь-яких інших змін установчих документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні
вплинути на реалізацію Договору та виконання Зобов’язань за ним, у тому числі зміни щодо кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів).
9.7.5.
Протягом 5 (п’яти) Банківських днів повідомити Банк про будь-які зміни у складі Групи юридичних
осіб під спільним контролем/Групи пов’язаних контрагентів, до якої входить Позичальник, а також надати
оновлену інформацію щодо осіб, які входять з Позичальником до Групи юридичних осіб під спільним
контролем/Групи пов’язаних контрагентів.
9.7.6.
У разі наявності наміру прийняти рішення про припинення (в т.ч. шляхом реорганізації або ліквідації)
Позичальника сповістити Банк про можливість прийняття такого рішення рекомендованим листом або шляхом
надання відповідного письмового повідомлення уповноваженому представнику Банку особисто під підпис та не
здійснювати будь-які дії, спрямовані на реорганізацію чи ліквідацію Позичальника, без письмової згоди на це
Банку.
У разі порушення провадження у справі про банкрутство Позичальника сповістити Банк про порушення такого
провадження рекомендованим листом протягом 5-ти Банківських днів з моменту його порушення.

9.8.
Запевнення та гарантії
Наданням Банку підписаної Заяви про надання кредиту/Заяви про відкриття рахунку Позичальник гарантує Банку, що:
9.8.1.
Позичальник спроможний виконати умови розділу 9. цих Правил та всі Зобов’язання за ним, оскільки
він має всі Повноваження, що не суперечать положенням чинного законодавства України, його установчим
документам або договірним обмеженням, що є обов’язковими для Позичальника.
9.8.2.
Позичальником були отримані всі дозволи (ліцензії, затвердження, дозволи, реєстраційні зміни та
положення тощо), необхідні для укладення Договору та виконання розділу 9. цих Правил та набрання ним
чинності, у тому числі Позичальник має всі необхідні для ведення господарської діяльності та реалізації
кредитного проекту дозволи. Ці документи є чинними.
9.8.3.
Не існує ніякого провадження відносно Позичальника в судах усіх інстанцій, державних чи інших
органах, яке може суттєво негативно вплинути на фінансові можливості або діяльність Позичальника відповідно
до розділу .9. цих Правил.
9.8.4. Позичальник неухильно дотримується та дотримуватиметься норм чинного законодавства України в тому
числі, але не виключно: податкового, митного, природоохоронного, трудового, в сфері соціального захисту тощо.
9.8.5.
Позичальник запевняє Банк, що підписання Договору та Заяви про відкриття рахунку/Заяви про
надання кредиту:
9.8.5.1.
Не призведе до порушень статутних документів Позичальника або будь-якого положення
чинного законодавства України, що має відношення до Позичальника.
9.8.5.2.
Не вступить в конфлікт та не призведе до порушення будь-якого положення та накладання
будь-якого арешту за будь-якими договорами/угодами, учасником яких виступає Позичальник, або з
якими Позичальник пов’язав свої активи.
9.9.

Антикорупційні зобов’язання Сторін та застереження:
9.9.1.
Кожна Сторона гарантує, що її керівники та інші службові (посадові) особи, які здійснюють
повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники,
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члени колегіальних органів управління), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів;
9.9.2.
Кожна Сторона гарантує та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб)
будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати,
не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки,
нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам іншої Сторони та особам, які пов’язані будьякими відносинами з такою Стороною, що є відповідальними за умови виконання будь-яких зобов’язань,
передбачених розділом 9. цих Правил (включаючи їх родичів чи уповноважених осіб), за вчинення ними дій з
використанням наданих їм повноважень чи допущення бездіяльності в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам
іншої Сторони;
9.9.3.
Кожна Сторона зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про факт надходження до неї з боку
працівників такої іншої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень,
зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок,
нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій з використанням наданих
їм повноважень чи допущення бездіяльності на користь Сторони, якій надійшла пропозиція вказаних
працівників.
9.9.4.
Позичальник підтверджує, що всі заяви та гарантії, представлені в розділі 9. цих Правил, є правильними
та дійсними у всіх матеріальних аспектах на день надання Ліміту Овердрафту. Позичальник розуміє, що будьяка недійсність усіх гарантій та запевнень буде розцінюватись як надання Банку свідомо неправдивої інформації
з метою отримання Ліміту Овердрафту та тягне за собою відповідальність Позичальника та його посадових осіб
у відповідності до чинного законодавства України.
9.10.

Прострочення заборгованості Позичальника за Овердрафтом
9.10.1.
У разі Відкликання Овердрафту, якщо не мала місце обставина щодо скасування такого Відкликання,
погашення Простроченої кредитної заборгованості відбувається згідно з умовами п. 9.4.3. цих Правил.
9.10.2.
Несплачена у визначений Правилами строк сума нарахованих процентів наступного Банківського дня
відображається на рахунках прострочених доходів та здійснюється нарахування штрафних санкцій згідно п. 9.11.
цих Правил.
9.10.3.
У разі наявності простроченої заборгованості відповідно до розділу 9. цих Правил Позичальник надає
згоду на внесення інформації відносно нього до Єдиної інформаційної системи «Реєстр позичальників», що
створена згідно постанови Правління НБУ від 27.06.2001 № 245 зі змінами та доповненнями.
9.10.4.
У разі неналежного виконання Зобов’язання за розділом 9. цих Правил Позичальник надає згоду на
розкриття Банком інформації щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, яка стала відомою Банку у
процесі обслуговування Позичальника та є банківською таємницею в обсязі, необхідному для захисту інтересів
Банку та стягнення заборгованості, а також в обсязі, необхідному для відступлення майнових прав за розділом 9.
цих Правил та на користь інших осіб. Розкриття Банком інформації, що становить банківську таємницю,
відповідно до цього пункту Правил, може бути здійснено на користь будь-яких осіб, в тому числі, але не
виключно, правоохоронних органів, а також юридичних осіб, що надаватимуть послуги Банку, пов’язані з
поверненням простроченої заборгованості за розділом 9. цих Правил.
9.10.5.
Інші положення щодо обслуговування простроченої заборгованості Позичальника визначені у
відповідних статтях/пунктах цих Правил.
9.10.6.
У разі застосування процедури договірного списання коштів Позичальника відповідно до розділу 9.
цих Правил, при погашенні простроченої заборгованості Позичальника за розділу 9. цих Правил, Банк здійснює
договірне списання коштів у наступному порядку:
 списання коштів з Рахунку з лімітом Овердрафту та поточних Рахунків Позичальника, валюта яких
співпадає з валютою Овердрафту;
 списання коштів з поточних Рахунків Позичальника, відкритих у валюті, відмінній від валюти
Овердрафту;
9.10.7.
Банк має право самостійно, без додаткового погодження з Позичальником, змінювати порядок
погашення простроченої заборгованості, зазначений в цій статті Правил, на що Позичальник дає свою згоду,
підписавши Договір.
9.10.8.
У разі відсутності грошових коштів або неможливості їх списання з будь-яких причин з відповідного
рахунку Позичальника, грошові кошти списуються з наступного за чергою/послідовністю рахунку
Позичальника.

9.11.

Штрафні санкції за невиконання або неналежного виконання зобов’язань.
9.11.1.
За невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених розділом 9. цих
Правил, Банк має право застосувати до Позичальника наступні штрафні санкції:
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9.11.1.1.

За порушення Позичальником строків виконання
Зобов’язання щодо погашення Основної суми боргу (в
тому числі у зв’язку з закінченням Максимального СБК)
та сплати процентів за користування Овердрафтом

9.11.1.2.

Отримання
Банком
інформації/документів,
які
підтверджують використання Овердрафту не за
Цільовим призначенням

9.11.1.3.

За порушення Позичальником встановлених розділом 9.
цих Правил строків надання Банку:
 повідомлення про зміну адреси місцезнаходження,
банківських реквізитів, номерів телефонів, e-mail;
 повідомлення про зміну керівників/засновників,
учасників Позичальника;
 повідомлення про зміну часток засновників/
учасників у статутному капіталі Позичальника та
будь-яких інших змін установчих документів;
 повідомлення про зміну розміру статутного
капіталу;
 повідомлення про зміну форми власності та про всі
інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію
Договору та виконання Зобов’язання за ним;
 повідомлення про зміну кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) Позичальника;
 заповненої анкети Позичальника – пов’язаної(-их) з
Банком особи(осіб) з метою дотримання Банком
вимог чинного законодавства України.
За ненадання Позичальником документів/ інформації/
повідомлень (окрім тих, що зазначені в п. 9.11.1.2.9.11.1.3. Правил) та/або невиконання Позичальником
обов’язків, передбачених п.9. цих Правил, що не мають
вартісного виразу

9.11.1.4.

пеня на користь Банку, яка обчислюється
від суми простроченого платежу в розмірі
подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діє у період
прострочення платежу, за кожен день
прострочення
штраф у розмірі 25% (двадцять п’ять)
відсотків від суми Овердрафту, щодо якої
отримано інформацію та/або документи,
що підтверджують її використання не за
Цільовим призначенням, за кожен факт
порушення;
штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від
розміру Ліміту Овердрафту, що діяв на
дату порушення, за кожен факт такого
порушення.

неустойка в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять
десятих відсотка) від розміру Ліміту
Овердрафту, що діяв на дату порушення, за
кожен факт такого порушення

9.11.2.
Сторони домовились, що нарахування штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань, передбачених п.9.11.1 цих Правил, здійснюється до повного виконання відповідного Зобов’язання,
встановленого розділом 9. цих Правил та не припиняється через шість місяців від дня, коли таке зобов'язання
мало бути ним виконано.
9.12.

Застереження
9.12.1. Підставою для визначення суми і підстав повернення Овердрафту або будь-якої неповерненої Банку
частини Овердрафту Позичальником (включаючи суми нарахованих процентів та інших платежів) є виписки з
рахунків, відкритих у Банку для обліку заборгованості Позичальника за розділом 9. цих Правил, нарахованих
процентах та інших платежах. Здійснення належних до сплати платежів за розділом 9. цих Правил не
призупиняється та не відкликається Позичальником на підставі виникнення спору по належній до повернення
сумі зі збереженням зобов’язань Банку щодо повернення надлишку перерахованих йому сум.
9.12.2. Цей розділ Правил передбачає пряме та безспірне Зобов’язання Позичальника та має пріоритет перед
всіма дійсними та майбутніми заборгованостями Позичальника, крім заборгованості в обов’язковому плані
пріоритетної відповідно до чинного законодавства України.
9.12.3.
Сторони дійшли згоди, що всі спори між Сторонами, що виникають за Договором або у зв’язку з ним
(у тому числі щодо його тлумачення, виконання або порушення, зміни, припинення, розірвання або визнання
недійсним), підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при
Торгово-промисловій палаті України, 01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 (далі – Третейський суд). В
процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Третейського суду (далі – Регламент).
Станом на день укладення Договору Регламент, інша інформація про Третейський суд розміщені на сайті
Третейського суду за адресою https://ucci.org.ua. Сторони погоджуються з тим, що третейський розгляд справи
здійснюється Третейським судом у складі одноособового третейського судді, який призначається Головою
Третейського суду одночасно з порушенням третейського провадження. При цьому Сторони дійшли згоди, що у
разі виникнення спору Сторона, яка вважає, що її права порушено, самостійно обирає спосіб захисту своїх прав
між зверненням до Третейського суду згідно із цим третейським застереженням або звернення до суду загальної
юрисдикції. У разі подання Стороною позову до суду загальної юрисдикції для урегулювання спору права та
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обов’язки Сторін за цим третейським застереженням щодо предмета цього спору припиняються і всі майбутні
спори між Сторонами щодо цього предмета (включаючи спір, щодо якого подано такий позов) розглядаються
судами загальної юрисдикції в порядку, встановленому законодавством України, проте це третейське
застереження зберігає силу щодо спорів між Сторонами про будь-який інший предмет. В разі звернення за
вирішенням спору до Третейського суду, припинення розгляду спору Третейським судом та передача його на
розгляд суду загальної юрисдикції можлива лише за згодою обох Сторін. У разі відступлення прав за Договором,
третейське застереження зберігає силу для особи, на користь якої здійснено таке відступлення.
9.13.

Особливі положення розділу 9. цих Правил
9.13.1. Сторони домовились про збільшення строків позовної давності відповідно до ч.1. ст.259 Цивільного
кодексу України до 10 (десяти) років для всіх грошових зобов’язань Позичальника ( в тому числі, але не
виключно, щодо погашення Овердрафту/Простроченої кредитної заборгованості, сплати процентів, штрафних
санкцій, неустойки, пені та інших платежів), що передбачені умовами розділом 9. цих Правил.
9.13.2. Обов’язки Позичальника щодо виконання Зобов’язань не є нерозривно пов’язаними з особою
Позичальника та можуть бути виконані як самим Позичальником, його правонаступниками, так і будь-якою
третьою особою, на підставах та з наслідками, що визначені статтею 528 Цивільного кодексу України. Таке
виконання повинно здійснюватися в порядку, строки та на умовах визначених розділом 9. цим Правил або за
окремою домовленістю Банка та третьої особи.
З моменту прийняття Банком від третьої особи виконання грошового зобов’язання Позичальника у відповідності
до умов цього пункту, відповідне зобов’язання Позичальника є виконаним за його згодою належним чином.

9.14. Конфіденційна інформація
9.14.1.
Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході
переддоговірних відносин або в ході виконання розділу 9. цих Правил, становить собою конфіденційну
інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), крім інформації, що може бути отримана будь-якою
особою з загальнодоступних джерел.
9.14.2. Сторони зобов’язуються, не обмежуючись строком, забезпечити конфіденційність та збереження
інформації, що відповідно до чинного законодавства України та становить банківську або комерційну таємницю
(зокрема, інформація щодо Позичальника, осіб та договорів, що забезпечують його виконання, тощо), та
здійснювати її розкриття третім особам лише за згодою іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених
чинним законодавством України.
9.14.3. Позичальник надає Банку безвідкличну та безумовну згоду, а Банк відповідно до розділу 9. цих Правил
набуває право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Позичальника, його фінансового
стану, умов розділу 9. цих Правил та порядку виконання зобов’язань за ним (включаючи, але не обмежуючись
будь-якою фінансовою, економічною чи іншою інформацією, що складає банківську таємницю відповідно до
Закону України «Про банки і банківську діяльність» або конфіденційну інформацію, у тому числі інформацію
про причини невиконання Позичальником зобов’язань за розділу 9. цих Правил, про дисконт, за яким права
вимоги за цим розділом Правил можуть бути відчужені іншому кредитору, про результати незалежної оцінки
вартості цих прав вимоги тощо), яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання Договору, таким
особам у нижченаведених випадках:

будь-якій особі резиденту України чи нерезиденту, що має намір набути або набуває права
вимоги за Договором з будь-яких підстав, що не суперечать чинному законодавству України, повністю
чи частково приймає на себе відповідальність за виконання Позичальником Зобов’язання за цим
розділом Правил та/або пов’язані із цим ризики, або обтяжує права вимоги за розділом 9. цих Правил
на свою користь будь-яким іншим чином;

аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним
радникам, інвестиційним, фінансовим посередникам та іншим юридичним та фізичним особам у разі,
якщо відповідна інформація за розділом 9. цих Правил, є необхідною для здійснення Банком
фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вони надають
Банку послуги, пов‘язані з основною діяльністю Банку та повинні бути обізнаними з інформацією, що
стосується діяльності Банку за розділом 9. цих Правил;

державним органам влади та управління, іншим органам та організаціям, які відповідно до
чинного законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої
діяльності Банку на підставі їх офіційного запиту та/або у процесі здійснення перевірки фінансовогосподарської та іншої діяльності Банку;

іншим банківським установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу
та/або у разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Позичальнику.
9.14.4. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених п. 9.14.3. цих Правил, розкривається
(передається) Банком в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.
9.14.5. Позичальник погоджується, що умови, передбачені 9.14.3. цих Правил, не поширюються на випадки
розкриття Банком третім особам інформації щодо Позичальника, у випадках порушення Позичальником умов
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розділу 9. цих Правил або у випадку наявності фактів невиконання Позичальником своїх фінансових зобов’язань
перед іншими кредиторами. У зазначених випадках Позичальник цим розділом Правил надає згоду Банку
розкривати інформацію, що складає конфіденційну інформацію, шляхом надання її способом та в обсягах,
визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, судовим органам, органам нотаріату,
фінансовим установам, іншим установам, підприємствам, організаціям, у т.ч. шляхом розміщення в електронних
базах даних (наприклад, ЕІС «Реєстр позичальників»), на сайтах в мережі Інтернет, шляхом розповсюдження
засобами масової інформації та каналами електронної пошти, тощо.
Підписанням Договору Позичальник надає Банку право без отримання додаткової письмової згоди Позичальника
звертатися з метою отримання інформації про Позичальника та його фінансовий стан до третіх осіб. Банк
зобов’язується отримувати та використовувати отриману інформацію лише з метою захисту та реалізації прав
Банку за розділом 9. цих Правил.
Підписанням Договору Позичальник:

Надає свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення інформації щодо нього в
обсязі, необхідному для формування кредитної історії відповідно до Закону України «Про організацію
формування та обігу кредитних історій» зі змінами, через ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»
(02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 11) та його правонаступників, а у випадку виникнення простроченої
заборгованості за цим розділом Правил – через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників», що
створена та діє згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 №245 «Про створення
єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/» зі змінами, в обсязі, передбаченому
вищевказаною постановою Правління Національного банку України;

Підтверджує, що він повідомлений Банком про те, що інформація для формування його
кредитної історії буде передана до ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02002, м. Київ, вул. М.
Раскової, 11) та його правонаступників, і у випадках, передбачених постановою Правління Національного банку
України від 27.06.2001 №245 «Про створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників /боржників/»
зі змінами, – до Єдиної інформаційної системи «Реєстр позичальників».

Надає Банку згоду на передачу, збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка
складає його кредитну історію, через будь-яке бюро кредитних історій, відмінне від вищезазначеного. В такому
випадку Банк направляє Позичальнику письмове повідомлення із зазначенням назви та адреси бюро кредитних
історій, до якого Банк передаватиме інформацію для формування кредитної історії Позичальника.
9.14.6.

9.14.7.

Повідомлення про передачу інформації до Кредитного реєстру Національного банку України.
9.14.7.1.
Цим Банк повідомляє Позичальника-юридичну особу про те, що на виконання
приписів Закону України № 2121-ІІI від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) Банк буде здійснювати систематичну передачу до кредитного реєстру Національного банку
України інформації (в обсязі та з періодичністю, які визначені Законом) зокрема про:
- Позичальника;
- про кредитну операцію, яка здійснюється за Договором;
- про забезпечення виконання зобов'язань за Договором;
- про належність Позичальника до пов'язаних з Банком осіб;
- про осіб, з якими Позичальник входить в Групи пов’язаних контрагентів та/або Групи юридичних
осіб під спільним контролем, та про інших пов’язаних з Позичальником осіб;
- та іншої інформації.
При цьому сторони розуміють, що зобов’язання щодо повідомлення осіб, з якими Позичальник
входить в Груп пов’язаних контрагентів та/або Груп юридичних осіб під спільним контролем, та
інших пов’язаних з Позичальником осіб, про передачу інформації до кредитного реєстру
Національного банку України покладено Законом на Позичальника.
9.14.7.2.
Цим Позичальник-фізична особа підприємець надає безвідкличну та беззаперечну
згоду на систематичну передачу Банком, на виконання приписів Закону України № 2121-ІІI від
07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон), до кредитного реєстру
Національного банку України інформації (в обсязі та з періодичністю, які визначені Законом) про:
- Позичальника;
- про кредитну операцію, яка здійснюється за цим Договором;
- про забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором;
- про належність Позичальника до пов'язаних з Банком осіб,
- та іншої інформації, визначеної нормативно-правовими документами Національного банку України.

9.14.8. Згода Позичальника, що надана Банку згідно з п. 9.14.6. та 9.14.7. цих Правил, діє до моменту повного
виконання всіх зобов’язань Позичальника перед Банком, незалежно від часу та підстав їх виникнення.
9.14.9. Позичальник цими Правилами надає Банку згоду направляти комерційні пропозиції Банку та рекламні
матеріали, за допомогою звичайних поштових відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS
– повідомлень, тощо, на адреси, номери телефонів, електронну пошту, надані (зазначені ним в будь-яких
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документах) Позичальником Банку або які стали відомі Банку іншим чином. При цьому Позичальник звільняє
Банк від будь-якої відповідальності, пов’язаної з тим, що направлена таким способом інформація стане
доступною третім особам та відповідальності за відшкодування збитків, пов’язаних з розкриттям інформації в
порядку, встановленому даними Правилами.
9.14.10. У порядку, визначеному чинним законодавством України, Банк зобов'язаний забезпечити збереження
інформації, яка становить банківську таємницю та стала йому відома в процесі обслуговування та надання послуг
Позичальнику (зокрема, інформація щодо Позичальника, цих Правил, осіб та договорів, що забезпечують його
виконання тощо), а також зобов’язаний забезпечити нерозголошення такої інформації, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України, умовами цих Правил, або за наявності згоди Позичальника на
таке розкриття банківської таємниці. Банк несе відповідальність перед Позичальником за незаконне
розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, згідно з вимогами чинного
законодавства України.

10.

Згода на обробку персональних даних
10.1. Уповноважені представники, які підписують Договір та Заяву про надання кредиту/Заяву про відкриття
рахунку від імені Сторін, керуючись Законом України № 2297-VI від 01.06.2010 року «Про захист персональних
даних» (далі – Закон про персональні дані), своїми підписами підтверджують згоду (дозвіл) на обробку своїх
персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем (далі – обробка персональних даних) виключно з метою
виконання Договору протягом строку його дії.
10.2. Підписанням Договору та Заяви про надання кредиту/Заяви про відкриття рахунку, Клієнт фізична особа –
підприємець, враховуючи вимоги Закону про персональні дані надає Банку:
10.2.1. необмежену строком письмову згоду на обробку персональних даних щодо Клієнта, які були або будуть
передані Банку, у тому числі, третіми особами, у зв’язку з отриманням Кредиту на виконання будь-яких
договорів, що були або будуть укладені з Банком, у тому числі Договору, з метою організації та надання Банком
Клієнту будь-яких банківських послуг і операцій, а також здійснення Банком іншої діяльності у відповідності до
вимог та в порядку, визначеному Законодавством, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо
ідентифікації клієнтів, отримання Кредиту, надання поруки та/або виконання цих Правил в обсязі, що міститься
в цих Правилах, та інших документах, підписаних/засвідчених та поданих/які будуть подані Клієнтом, та/або
буде отримано Банком під час обслуговування Клієнта по цим Правилам, від Клієнта та/або третіх осіб, у тому
числі змінювати персональні дані за інформацією третіх осіб;
10.2.2. необмежену строком письмову згоду поширювати персональні дані щодо Клієнта та/або здійснювати їх
передачу чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених Законодавством та/або договорами,
що укладені (будуть укладені) між Клієнтом та Банком, у тому числі цими Правилами;
10.2.3. необмежене строком право без отримання будь-якої додаткової письмової згоди передавати персональні
дані щодо Клієнта для обробки третім особам та здійснювати відносно вказаних персональних даних будь-які
інші дії, якщо це пов’язано із виконанням укладених між Клієнтом та Банком договорів, у тому числі цих Правил
та/або із захистом прав Банку за ними, або необхідно для реалізації повноважень Банку за Законодавством.
10.3. Надана Клієнтом відповідно до п.10.2. цих Правил письмова згода поширюється, у тому числі на обробку
Банком персональних даних з метою:
10.3.1. надання Клієнтом інформації, яка містить рекламно-інформаційний характер (в тому числі щодо нових
продуктів та послуг Банку або інших осіб) або будь-якої іншої інформації, зокрема про стан будь-якого рахунку
Клієнта, відкритого у Банку або про стан заборгованості Клієнта за будь-яким договором, що укладений/буде
укладений з Банком, шляхом відправлення Банком текстового повідомлення (SMS) на наданий Клієнтом номер
мобільного телефону та/або засобами поштового зв’язку чи іншими засобами (в тому числі за допомогою третіх
осіб), обраними на власний розсуд Банком;
10.3.2. перевірки достовірності наданих Клієнтом персональних даних, в тому числі за допомогою послуг інших
осіб, та їх використання і поширення в процесі здійснення будь-яких дій, спрямованих на погашення існуючої
заборгованості Клієнт за будь-яким договором, укладеним з Банком.
10.4. Підписанням Договору та Заяви про надання кредиту/Заяви про відкриття рахунку, враховуючи вимоги
Закону про персональні дані, Клієнт також:
10.4.1. засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі найманих
працівників), які були або будуть передані Банку у зв'язку або на виконання будь-яких договорів, що були або
будуть укладені з Банком, були отримані та знаходяться у Клієнта правомірно відповідно до вимог
Законодавства;
10.4.2. засвідчує та гарантує, що Клієнт має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних
персональних даних Банку для їх подальшої обробки Банком з метою організації та надання Клієнту будь-яких
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банківських послуг і операцій, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і
поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у порядку, визначеному Банком з
урахуванням вимог, передбачених Законодавством, та/або банківськими договорами, що укладені або будуть
укладені між Клієнтом та Банком, а також для передачі Банком персональних даних для обробки третім особам
та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням укладених з Банком договорів
та/або із захистом прав Банку за ними, або якщо це необхідно для реалізації Банком прав та обов’язків,
передбачених Законодавством;
10.4.3. засвідчує та гарантує, що право Клієнта на передачу Банку вищевказаних персональних даних жодним
чином не обмежене та не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб;
10.4.4. підтверджує, що Клієнт повідомлений (проінформований) Банком в момент підписання Договору про те,
що Банк є держателем персональних даних щодо Клієнта, зібраних відповідно до умов цих Правил, про склад та
зміст зібраних Банком персональних даних щодо Клієнта, мету збору Банком персональних даних щодо Клієнта,
та осіб, яким такі персональні дані передаються/будуть передаватися, а також про права Клієнта як суб’єкта
персональних даних, визначені Законом про персональні дані (в т.ч. ст.ст.8, 16, 20, 29 зазначеного Закону);
10.4.5. звільняє Банк від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки,
неотриманні доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або
судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними та приймає на себе повну відповідальність перед
такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди;
10.4.6. зобов’язується підтримувати дійсність зазначених вище засвідчень і гарантій, а також відшкодувати Банку
будь-які майнові збитки, моральну шкоду, неотриманні доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на
консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення ним зазначених вище засвідчень і гарантій, або у разі
задоволення судом позову до Банку про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими ним
персональними даними.
10.5. Вищенаведені згоди на обробку Банком персональних даних, права Банку, засвідчення, гарантії та
зобов’язання, пов’язані зі згодою на обробку персональних даних, є необмеженими строком, безумовними і
безвідкличними.
10.6. Клієнт підтверджує, що до моменту підписання Договору Банк надав йому інформацію, зазначену в частині
другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
11. Відповідальність Банку та Клієнта
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених Правилами та Договором Банк та Клієнт
несуть відповідальність згідно з вимогами законодавства України. Банк та Клієнт зобов'язується відшкодовувати
один одному збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням передбачених Правилами та
Договором зобов'язань понад неустойку (пеню, штрафу).
11.2. У разі порушення Банком встановлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
строків виконання доручення Клієнта на переказ, Банк зобов'язаний сплатити Клієнту пеню у розмірі 0,1 (нуль
цілих одна десята) відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може
перевищувати 10 (десять) відсотків суми переказу. У разі порушення Банком встановлених Законом України
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» строків завершення переказу, Банк зобов’язаний сплатити
Клієнту пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка суми простроченого платежу за кожний день
прострочення, що в будь-якому випадку не може перевищувати 10 (десять) відсотків суми переказу.
11.3. У випадку помилкового переказу коштів, наслідком якого було зарахування Банком, з вини Клієнта, коштів на
Рахунок і сплати Банком за власний рахунок суми помилково зарахованих коштів на користь належного
отримувача, та невідшкодування Клієнтом сплачених Банком коштів протягом 3 (трьох) Банківських днів від
дати отримання відповідного повідомлення Банку, Клієнт сплачує Банку за кожний день, починаючи від дати
здійснення помилкового зарахування до дня відшкодування коштів включно, пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна
десята) відсотка від невідшкодованої на користь Банку суми коштів, але не більше 10 (десять) відсотків суми
переказу.
11.4. За несвоєчасне поповнення Рахунку відповідно до умов п.4.3.5. цих Правил, що призвело до неможливості
здійснити договірне списання грошових коштів за надані Банком Послуги, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі
0,2 (нуль цілих дві десятих) відсотка від належної до сплати суми за кожний день прострочки, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
11.5. Банк не несе відповідальності за можливі негативні наслідки для Клієнта внаслідок виконання доручення Клієнта
з купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти не в повному обсязі в зв’язку із здійсненням Банком
свого права, визначеного п.4.2.18. цих Правил.
11.6. Банк не несе відповідальності за невиконання операцій Клієнта по Рахунку, якщо право Клієнта розпоряджатися
коштами на Рахунку обмежене в порядку, що встановлений законодавством України.
11.7. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахункових операцій за Рахунком, якщо така затримка
виникла внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом документів або у випадку їх невідповідності встановленим
вимогам або в разі відсутності коштів на відповідному Рахунку Клієнта.
11.8. Банк не несе відповідальності за збитки або іншу пряму чи непряму шкоду, завдану Клієнту при виконанні
Банком обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, визначених Законом України «Про запобігання
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11.24.

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також виконанні Банком вимог, законодавства
України, що регулює питання обмеження розпорядження Клієнтом належними йому коштами за Рахунком.
Банк не несе відповідальності за негативні наслідки неналежного зберігання Користувачем/Контролером
Особистих ключів, а також за наслідки порушення Клієнтом вимог п.6.24.6. та п.6.25.4. цих Правил та спричинені
цим збитки.
Банк не несе відповідальності за подвійне списання коштів з Рахунку Клієнта, яке сталося з вини Клієнта (його
Користувачів / Контролерів / Держателів). Винними вважаються дії Клієнта (його Користувачів / Контролерів /
Держателів) в тому числі, і щодо надання платіжних документів в будь-якій формі, що дублюють один одного.
Банк не несе відповідальності за достовірність змісту Розрахункового документа, оформленого Клієнтом (його
Користувачем/Контролером/Держателем), за повноту і своєчасність сплати Клієнтом податків, зборів та
обов’язкових платежів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України в тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку України, а також за використання Клієнтом коштів на
Окремому поточному рахунку та/або Спеціальному поточному рахунку.
Клієнт несе відповідальність за дотримання вимог щодо встановлення його ліміту каси та за достовірність його
відповідних показників.
Клієнт несе повну відповідальність за зміст Електронних документів, підписаних КЕП представників Клієнта,
які надходять у Банк за допомогою СДО.
Клієнт несе відповідальність за правильність заповнення реквізитів Електронного розрахункового документа, у
тому числі номерів рахунків і кодів банків у яких вони відкриті, суми податку на додану вартість і кодів
бюджетної класифікації при сплаті коштів до бюджетів, суті операції, за якою здійснюється переказ.
Клієнт повністю несе всі ризики, які пов‘язані з підключенням його обчислювальних засобів до мережі інтернет.
Клієнт самостійно забезпечує захист власних обчислювальних засобів та Особистих ключів від
несанкціонованого доступу та вірусних атак з мережі інтернет. Клієнт та Банк також визнають, що вихід з ладу
будь-якого робочого місця СДО, що спричинено неналежним захистом від негативного впливу на програми та
техніку Клієнта через наявний доступ до мережі інтернет, розглядається як вихід з ладу робочого місця СДО з
вини Клієнта.
Клієнт несе відповідальність за всі дії Користувача/Контролера в СДО.
Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані несанкціонованим або неналежним використанням засобів
криптографічного захисту.
Клієнт та Банк домовились, що Клієнт є відповідальним за вжиття всіх необхідних організаційних заходів з
безпеки СДО в цілях запобігання несанкціонованого доступу осіб до СДО.
Банк не несе відповідальності:
11.19.1. за невиконання Електронних документів, відправлених в Банк за допомогою СДО, у разі їх
невідповідності вимогам чинного законодавства України, умовам цих Правил;
11.19.2. за неперерахування або неправильне перерахування грошових коштів за Розрахунковим документом
Клієнта, якщо це стало наслідком неправильного заповнення Клієнтом Розрахункових документів,
зазначення Клієнтом хибних (помилкових) платіжних реквізитів отримувача та за інші обставини, які не
залежать від Банку;
11.19.3. за операції, що були проведені за допомогою СДО особами, що не є уповноваженими особами Клієнта;
11.19.4. за помилки, затримки або неможливість отримання Клієнтом доступу до СДО з причин, що не залежать
від Банку, в тому числі через несправність обладнання Клієнта або через особливості надання послуг третіх
осіб (провайдери систем зв’язку, доступу до мережі інтернет тощо), що використовуються Клієнтом для
отримання послуг через СДО;
11.19.5. за ушкодження обладнання Клієнта або інформації, що зберігається в устаткуванні Клієнта, за безпеку
програмного забезпечення та ПК Клієнта від різних комп’ютерних вірусів й інших пошкоджень;
11.19.6. за наслідки несвоєчасного повідомлення Клієнтом Банку про втрату або компрометацію засобів
криптографічного захисту, про невірно проведені операції й про спроби несанкціонованого доступу до
рахунку (або про здійснення такого доступу).
Клієнт несе відповідальність за правильність і повноту заповнення реквізитів Розрахункового документу /
Електронного розрахункового документу та використання КПК.
Клієнт несе відповідальність за відповідність Електронних документів та Розрахункових документів, що
надаються ним Банку за цими Правилами, вимогам діючого законодавства України до змісту та/або форми та/або
реквізитів таких Електронних документів та Розрахункових документів.
Клієнт несе відповідальність за цільове використання коштів на Окремому поточному рахунку та/або
Спеціальному поточному рахунку у визначеному законодавством України порядку.
Клієнт несе відповідальність за достовірність та чинність Картки зразків, наданої до Банку та документів, що
підтверджують повноваження уповноважених осіб Клієнта розпоряджатися Рахунком(ами) у кожний момент
часу протягом всього строку дії Договору. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за можливі збитки
Клієнта, що виникли внаслідок вчинення операцій уповноваженими особами Клієнта, включеними Клієнтом до
Картки зразків.
Укладенням Договору Клієнт підтверджує, що йому повідомлено порядок отримання та засвідчення Банком
Картки зразків та документів, що підтверджують повноваження уповноважених осіб Клієнта розпоряджатися
Рахунком(ами), в тому числі у випадку заміни та/ або доповнення переліку уповноважених осіб Клієнта.
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12. Врегулювання спорів
12.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Банком та Клієнтом за Договором та цими Правилами підлягають
врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
12.2. У випадку, якщо Банком та Клієнтом не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий
спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.
12.3. Відносини між Банком та Клієнтом, які не врегульовані Правилами і Договором, регулюються відповідно до
вимог законодавства України.
12.4. Клієнт та Банк згодні визнавати дані про операції по Рахунку, виконані на підставі Електронних розрахункових
документів, створених та наданих за допомогою СДО, в якості доказів для вирішення спорів.
13. Форс-мажор
13.1. Банк та Клієнт як Сторони Договору звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будьякого з положень Договору та цих Правил, якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться
поза їх сферою контролю. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни,
страйки, воєнні дії, масові безладдя тощо (далі – форс-мажор), але не обмежуються ними.
13.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оповіщення Стороною Договору, що не виконала
зобов'язання, і закінчується моментом припинення дії форс – мажору (ліквідації їх наслідків).
13.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації наслідків.
Про настання форс-мажору Сторони Договору повинні інформувати письмово одна одну невідкладно з
наступним наданням документу, визначеного в п.12.4. цих Правил.
13.4. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що
уповноважені посвідчувати факт наявності обставин непереборної сили відповідно до чинного законодавства
України, в т.ч. Торгово – промислової палати України.
14. Інше
14.1. Ці Правила розроблені на невизначений строк (діють протягом невизначеного строку) та набирають чинності з
моменту їх затвердження правлінням Банку та розміщення на Сайті Банку.
14.2. Зміни до цих Правил підлягають затвердженню правлінням Банку.
14.3. Клієнт зобов’язується в подальшому регулярно ознайомлюватись з опублікованими на Сайті Банку новими
редакціями Правил, у випадку їх зміни, та інформацією про зміну Правил чи їх скасування, які розміщуються
Банком на Сайті Банку у вигляді файлів, на які накладені кваліфікований електронний підпис уповноваженої
особи Банку та кваліфікований електронний підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Банку,
а також забезпечувати копіювання вказаних файлів.
14.4. У всьому, що не передбачено цими Правилами та Договором, Банк та Клієнт керуються чинним законодавством
України.
14.5. Недійсність окремих положень Договору та/або Правил не тягне за собою недійсність Договору та/або Правил в
цілому, якщо можна припустити, що Договір міг би бути укладений без таких положень.
14.6. Банк може використовувати послуги третіх осіб для виконання доручень Клієнта, якщо Банк вважає це за
необхідне або, якщо це відповідає інтересам Клієнта. Такою третьою особою можуть, зокрема, виступати
компанії та установи, що надають послуги з обслуговування кореспондентських рахунків, кур’єрські послуги,
поштові послуги, послуги зв’язку, послуги, пов’язані з проведенням розрахунків, послуги купівлі (продажу)
іноземної валюти тощо.
14.7. Клієнт зобов’язаний надавати Банку відомості та документи, які останній витребує з метою виконання вимог
законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
14.8. Банк може здійснювати запис будь-яких телефонних переговорів з Клієнтом, пов’язаних з наданням Послуг, на
магнітний або електронний носій, та згодом використовувати такі записи в якості доказів.
15. Заключні положення
15.1. Правила є невід’ємною частиною Договору. Клієнт приєднується до Правил шляхом підписання Договору.
15.2. Банк та Клієнт за взаємною згодою встановили, що будь-які повідомлення, що направляються Банком Клієнту,
можуть бути здійснені у наступних формах:
15.2.1. у письмові формі з підписами уповноваженої особи Банку та відбитком його печатки. Повідомлення у
письмовій формі вважається належним чином направленими належним чином, якщо вони направлені
адресату кур’єрською службою чи поштовим зв’язком у вигляді цінного листа/рекомендованого листа з
повідомленням про вручення за адресою Клієнта, вказаною у Договорі, отримано особисто
уповноваженим представником Клієнта під розпис, що засвідчує факт отримання;
15.2.2. в електронній формі через СДО;
15.2.3. оприлюднені Банком шляхом їх розміщення на Сайті Банку та/або на інформаційних стендах в
доступних для Клієнтів приміщеннях Установ Банку.
15.3. Жодна із сторін Договору не має права передати свої права за Договором та цими Правилами третій особі без
попередньої письмової згоди на це іншої Сторони Договору.
41

Додаток 1 до Правил
Правила
поводження з засобами криптографічного захисту інформації
Для захисту інформації Електронного розрахункового документу використовуються засоби криптографічного
захисту інформації, що надаються Банком.
Перед початком використання Особистого ключа в системі СДО його власник зобов’язаний змінити PIN-код
доступу до Захищеного носія ключової інформації та/або пароль доступу до Особистого ключа (у випадку використання
СДО Корпоративний клієнт-банк) або PIN-код доступу до носія з Особистим ключем (у випадку використання СДО
CorpLight), що встановлені по замовчуванню (передані Банком).
Генерація (виготовлення), використання і зберігання Особистих ключів та встановлення індивідуальних PIN-кодів
та/або паролів до них виконується виключно власниками ключів.
Строк дії Особистого ключа становить не більше 12 місяців (у випадку використання СДО Корпоративний клієнтбанк) або 24 місяця (у випадку використання СДО CorpLight). Відповідальність за своєчасну генерацію нового
Особистого ключа несе власник ключа.
Власник Особистого ключа повинен забезпечувати таємність PIN-коду доступу до носія та паролю доступу до
ключа та здійснювати періодичну заміну паролю. PIN-код та/або пароль не повинен зберігатися у відкритому вигляді
(записаним на папері, у блокноті тощо).
Відповідальність за зберігання та використання Особистого ключа несе власник ключа. Власник Особистого ключа
не має права передавати носій інформації з ключем третім особам та/або повідомляти їм PIN-код та/або пароль до ключа.
Відповідальність за схоронність носіїв ключової інформації несе власник ключа.
Під’єднувати носій ключової інформації необхідно безпосередньо перед початком роботи з СДО та роз‘єднувати
одразу після завершення роботи з СДО. Залишати носій ключової інформації в ПК, коли Користувач не працює з СДО,
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
В разі втрати/компрометації Особистих ключів або виходу з ладу носіїв ключової інформації або звільнення осіб,
яким надано право першого або другого підпису Електронних розрахункових документів Клієнт має негайно
повідомити про це Банк та здійснити дії необхідні для заміни / надання нових Особистих ключів.
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Додаток 2 до Правил
Типові рекомендації
для роботи на комп’ютері, де встановлюється та використовується клієнтська частина системи дистанційного
обслуговування.
З метою мінімізації ризиків, пов’язаних з підключенням та використанням клієнтської частини СДО Банк
рекомендує:
1. Стосовно організації доступу до операційної системи.
1.1 Не працювати з СДО з адміністративними правами доступу до операційної системи («Адміністратор» в Windows,
«root» в Unix). Обліковий запис Користувача СДО має бути рівня «User».
1.2 «Гостьовий» обліковий запис має бути відключений.
1.3 Не допускається автоматичний вхід користувача в СДО (без введення паролю).
1.4 Паролі облікових записів та доступу повинні задовольняти наступним вимогам:
- Містити не менше восьми символів;
- Включати літери різних регістрів (А, а,);
- Включати цифри (0-9);
- Включати спеціальні символи (@#$%&).
1.5 Забороняється залишати паролі облікових записів Користувачів СДО на видному місці, розголошувати та
передавати його не уповноваженим особам.
1.6 Паролі мають бути змінено в разі підозри щодо їх компрометації.
2. Стосовно організації антивірусного захисту робочої станції
2.1
На робочій станції має бути встановлене та налаштовано ліцензійне антивірусне програмне забезпечення
актуальної версії. Рекомендується використовувати наступні компоненти антивірусного захисту:
- Файловий антивірус (перевірка активності файлової системи та перевірка файлової системи за графіком);
- Поштовий антивірус (перевірка вхідних та вихідних поштових повідомлень та їх вкладень);
- Веб антивірус (перевірка Веб трафіку);
- Захист від мережевих атак (Антихакер);
- Компонент захисту від adware та spyware;
- Програмний міжмережевий екран;
- Антифішинг.
У випадку відсутності компонента «Програмний міжмережевий екран» рекомендовано встановити окремий
програмний додаток з аналогічним функціоналом або використовувати апаратні міжмережеві екрани.
2.2 Файловий антивірус має проводити активний моніторинг всіх зовнішніх носіїв, що підключаються до комп’ютера,
з якого здійснюється доступ до СДО.
2.3 Файловий антивірус має проводити повну перевірку жорсткого диску комп’ютера на наявність шкідливого
програмного забезпечення (далі – ПЗ) не рідше ніж один раз на день.
2.4 Поштовий антивірус має перевіряти всі вхідні та вихідні повідомлення.
2.5 Міжмережевий екран має бути налаштований за принципом «мінімізації» ресурсів.
2.6 Антивірусне ПЗ має бути налаштоване таким чином, щоб забезпечувати надійний захист без участі Користувача.
2.7 Антивірус обов’язково має бути оновлений до актуальної версії, та забезпечувати постійну актуальність вірусних
баз.
3. Стосовно організації експлуатації системного програмного забезпечення
3.1 Все ПЗ на робочій станції (включаючи операційну систему), що здійснює розрахунки за допомогою СДО має бути
ліцензійне, отримане з довірених джерел та підтримуватися розробником.
3.2 До робочої станції, що має доступ до СДО має бути застосований принцип «мінімізації» ресурсів:
- на робочій станції встановлювати тільки ПЗ для взаємодії з СДО, та ПЗ системи захисту інформації;
- встановлення іншого ПЗ має бути чітко контрольоване й здійснено тільки в випадку крайньої необхідності;
- Користувач СДО має здійснювати особистий контроль за нетиповою робою комп’ютера та ПЗ (поява
спливаючих вікон, яких не було, зміна шрифтів інтернет сторінки СДО, поява ПЗ якого він не
встановлював, тощо).
3.3 Всі ресурси загального користування на комп’ютері, що здійснює доступ до СДО мають бути відключені.
3.4 Не допускається несанкціоноване використання на робочих станціях, що здійснюють платежі в СДО ПЗ типу
«віддаленого адміністрування» (TeamViewer, RemoteDesktop, Radmin, DameWare, VNC, Hamachi, RemoteOfficeManager
та інші).
3.5 Все ПЗ має постійно оновлюватись.
3.6 Необхідно вимкнути автозапуск програм з зовнішніх носіїв.
4. Стосовно організації безпечної роботи з СДО
4.1 Не проводити роботу з СДО з робочих станцій, що знаходяться в «не довіреній» зоні (інтернет кафе, в місцях де
встановлено відео нагляд, через публічні точки доступу WiFi тощо).
4.2 При необхідності доступу співробітників до інших ресурсів інтернет використовувати дві відокремленні станції,
одна з яких – робоче місце Користувача і слугує для здійснення розрахунків за допомогою СДО, інша може
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використовуватися для доступу до мережі інтернет, в тому числі відправки/отримання електронної пошти,
користування соціальними мережами тощо.
4.3 Тримайте в таємниці ваш Пароль. При підозрі, щодо компрометації паролю слід негайно його змінити. При вводі
паролю переконайтесь, що за Вами ніхто не спостерігає.
4.4 Не допускається зберігання носіїв ключової інформації на видному місці без нагляду.
4.5 Не допускається передача носіїв ключової інформації іншим особам крім власників таємних ключів, які записані на
носії.
4.6 Забороняється залишати без нагляду комп’ютер з авторизованим доступом до СДО. Необхідно налаштувати
автоматичне блокування облікового запису Користувачів з тайм аутом не більше 15 хвилин простою.
4.7 При завершенні роботи з СДО виконайте вихід з ПЗ, що надає Вам доступ та від’єднайте носій ключової інформації.
4.8 Не використовуйте функцію зберігання паролів, що пропонується браузером або іншим ПЗ.
4.9 Не допускається здійснювати доступ до СДО з використанням загально-доступних бездротових мереж. Якщо Ваша
організація використовує корпоративну бездротову мережу, доступ до неї має бути організованим по «білим спискам»
MAC адрес та суворо обмеженим. Має бути встановлений рівень шифрування сесії WPA2 з шифруванням по стандарту
AES.
4.10 Для зберігання ключів з КЕП варто використовувати Захищений носій ключової інформації, що пропонуються
Банком.
4.11 Про будь-які значні та нетипові зміни в роботі СДО (зміна логотипів, сайту, нестандартні «підвисання» на сайті)
слід повідомити Банк та утриматися від введення авторизаційних даних.
4.12 При звільненні працівників, що мали доступ до ключових даних та СДО, або зміна їх посадових обов’язків, що
виключають користування СДО виконайте зміну паролів та перегенерацію секретних ключів.
Окрім цього варто звернути увагу:
Єдиний ресурс, що дозволяє роботу з СДО CorpLight знаходиться за посиланням https://cl.oschadbank.ua, ресурс
для роботи з СДО Корпоративний Клієнт-банк – https://ibank.oschadbank.ua/ibank.. Запрошення (навіть, від імені Банку)
перейти на інші ресурси для підключення до СДО АТ «Ощадбанк» - спроба шахрайства.
Банк ні в якому випадку не стане здійснювати запит з використанням електронної пошти, смс повідомлень або
телефонного зв’язку Ваших паролів, номерів рахунків і т.і. Банк не висилає своїм Клієнтам посилання для здійснення
оновлень, або завантаження та встановлення ПЗ (в тому числі мобільного). При отриманні повідомлень такого змісту
ні в якому разі не розкривайте конфіденційні данні та повідомте про це Банк за телефонами, розташованими на стартовій
сторінці СДО або 0 800 219 800. Дотримуйтеся подальших рекомендацій Банку.
У випадку виникнення підозри, щодо факту або спроби несанкціонованого доступу до вашого рахунку, негайно
припиніть роботу із скомпрометованим комп’ютером, від’єднайте його від мережі та повідомте про це Банк за
телефонами, розташованими на стартовій сторінці СДО або 0 800 219 800. Дотримуйтеся подальших рекомендацій
Банку.
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Додаток 3 до Правил

1.

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;
код заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора
управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024 (даліКласифікатор);
назву документа - заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів;
дату складання заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або
словами, рік - цифрами);
повне або скорочене найменування клієнта (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження,
номер телефону/факсу;
підставу для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою є підставою для купівлі іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України;
назву іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, словами та цифровий або літерний код іноземної
валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;
суму купівлі іноземної валюти цифрами (можливе значення "на суму, еквівалентну сумі коштів у гривнях, що
перераховуватимуться на купівлю іноземної валюти"). У разі купівлі банківських металів зазначається маса банківських
металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);
курс купівлі в гривнях (можливе значення "за курсом уповноваженого банку");
номер поточного рахунку в іноземній валюті або банківських металах, на який потрібно зарахувати куплену (обміняну)
іноземну валюту або банківські метали, код і найменування уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у якому
відкрито цей рахунок;
підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у Картці зі зразками підписів або визначені у Договорі (для
Клієнта - фізичної особи – підприємця, який особисто підписав Договір).
2. Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:
найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;
код заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської
документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024 (далі- Класифікатор);
назву документа - заява про продаж іноземної валюти або банківських металів;
дату складання заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або
словами, рік - цифрами);
повне або скорочене найменування клієнта, , місцезнаходження, номер телефону/факсу (для фізичної особи - прізвище,
ім'я та по батькові);
номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах, з якого клієнт доручає здійснити продаж іноземної валюти
або банківських металів, найменування та код уповноваженого банку, що його обслуговує, у якому відкрито цей
рахунок (для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не заповнюватися);
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назву іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, словами і цифровий або літерний код іноземної
валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;
суму продажу іноземної валюти цифрами [у разі продажу банківських металів зазначається маса банківських металів у
тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою)];
курс продажу в гривнях (можливе значення "за курсом уповноваженого банку");
номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зарахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або
банківських металів, найменування і код уповноваженого банку, у якому відкрито цей рахунок;
підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у Картці зі зразками підписів або визначені у Договорі (для
Клієнта - фізичної особи – підприємця, який особисто підписав Договір).
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