Договір банківського рахунку та надання додаткових послуг (версія 2.0).
Умови використання
цього
Примірник Банку
документа

Підписується клієнтом у разі відкриття поточного рахунку фізичної особи – нерезидента-інвестора. Примірник Банку
містить Заяву про відкриття рахунку, в якій зазначається вид рахунку. З боку Банку використовується відбиток печатки
та підпис уповноваженої особи Банку, які наносяться типографським способом.

Примірник Клієнта
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТА-ІНВЕСТОРА № _______
м.___________
«__»________20__ р.
БАНК: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє _____________________________________, з однієї сторони, та
КЛІЄНТ: ПІБ
Дата народження:
Громадянин ______________
Резидент _____________________
Слово-пароль _______________
Основний
номер
телефону
_____________________________
Додатковий номер телефону ______________________________
Адреса електронної пошти ______________

з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір банківського рахунку фізичної особи – нерезидента-інвестора (далі – Договір), який складається з публічної частини
договору, яким є Універсальний договір банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами та доповненнями, затверджений відповідним рішенням Комітету з
бізнесу фізичних осіб Банку та розміщений на сайті www.creditdnepr.com.ua (далі – УДБО), та індивідуальної частини, якою є цей Договір, підписанням якого Клієнт приєднується до договору банківського
рахунку фізичної особи – нерезидента-інвестора в цілому. Цей Договір є невід’ємною частиною УДБО та разом вони складають єдиний договір.
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених в УДБО, до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви-згоди № ___ від _______ р. (далі – Заява-згода) та цього
Договору. Інші умови, які не визначені в цьому Договорі, зазначені в УДБО.
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк відповідно до чинного законодавства України відкриває Клієнту поточний рахунок (поточні рахунки) № ____________ для здійснення інвестиційної діяльності на території України, який (які) надалі
іменується «Рахунок», і здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта. Відкриття поточних рахунків здійснюється на підставі поданої Клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку, в тому числі
заяви, яка подається ним одночасно з укладанням цього Договору, далі – Рахунки.
РОЗДІЛ 2. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
2.1. На підставі цього Договору, Банк надає Клієнту послугу GSM-banking, з метою забезпечення можливості отримання інформації про операції, що здійснені за Рахунком, та суми доступного залишку за
Рахунком. Порядок надання послуг Банком, зміни Основного номеру телефону та Додаткового номеру телефону, а також порядок відключення від послуг визначено в УДБО.
РОЗДІЛ 3. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
3.1. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з будь-яких
Рахунків, відкритих в Банку на ім’я Клієнта, в тому числі відкритих до та після укладання цього Договору та/або Заяви-згоди, у валюті заборгованості, у межах сум, що підлягають сплаті на користь Банку за
будь-якими договорами, за якими Клієнт виступає боржником перед Банком при настанні термінів платежів та у випадку виникнення простроченої заборгованості.
У разі, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти мого зобов’язання, доручаю Банку здійснити купівлю/продаж необхідної суми на Міжбанківському валютному ринку України за курсом купівлі-продажу,
якій діє на дату купівлі/продажу (списання здійснюється Банком в розмірі, еквівалентному сумі зобов’язань Клієнта, з урахуванням витрат Банку та податків/зборів (за наявності), пов’язаних з
купівлею/продажем іноземної валюти на дату здійснення операцій за Рахунком).
Списання коштів з будь-якого Рахунку, відкритого Банком, оформляється меморіальним ордером. Детальні умови та порядок здійснення договірного списання Банком коштів визначені в УДБО.
РОЗДІЛ 4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Інші права та обов’язки Сторін викладені в УДБО.
4.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту його припинення, у тому числі внаслідок розірвання за заявою Клієнта чи на вимогу Банку на умовах, визначених
чинним законодавством, цим Договором та УДБО.
4.3. Даний Договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу – один для Клієнта, другий для Банку.
4.4. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що:
4.4.1. до моменту укладання цього Договору Банк ознайомив його з умовами цього Договору, Тарифами, УДБО та Клієнт зобов’язується їх виконувати;
4.4.2. у випадку зміни Основного номеру телефону та/або Додаткового номеру телефону, Клієнт зобов’язаний у найкоротші строки звернутися до відділення Банку та письмово повідомити про це. В іншому
випадку погоджується з тим, що Банк не несе відповідальності за надання послуги з використанням його Основного номеру телефону та/або Додаткового номеру телефону, зазначеного ним на момент
укладання цього Договору;
4.4.3. до моменту підписання цього Договору ознайомлений з умовами УДБО та погоджується з тим, що цей Договір з боку Банку укладається шляхом нанесення на нього типографськими засобами відбитку
печатки Банку та підпису уповноваженої особи Банку. Зміст статей 6, 627 та 207 Цивільного кодексу України роз’яснено, із зразками печатки та підписів уповноваженої особи Банку Клієнт ознайомлений та
надає згоду щодо такої письмової форми Договору;
4.4.4. до підписання цього Договору Клієнт отримав усю інформацію стосовно банківської послуги, що надається за цим Договором, в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Варіанти п. 4.5 друкуються залежно від типу рахунку/вкладу
(обирається у разі, якщо рахунок/вклад підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)
4.5. Банк ознайомив мене, що на дату укладання цього договору на вклад поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
(обирається у разі, якщо рахунок/вклад не підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)
4.5.Банк ознайомив мене, що на дату укладання цього договору на вклад не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Клієнт підтверджує, що ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб _________________________________ Підпис
Банк
Клієнт
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
Ідентифікаційний код юридичної особи 14352406,
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32,
Код банку 305749, ІПН 143524004022,
К\р IBAN UA713000010000032007102101026 в Національному банку України, (Код банку 300001)
Тел./факс: 0 800 307 788 (безкоштовно); +38 056 787 88 88.
Заступник Голови Правління
з роздрібного бізнесу та діджитал трансформації

Горкун Т.І.

ПІБ Клієнта_______________________________________
Який (а) діє за власним волевиявленням / або згідно
Паспорт серія _______№_______________ виданий ______________ ___________ р.
Зареєстрований за адресою
___________________________________,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: ____________Телефон _________________
Підписуючи цей Договір також підтверджую, що свій примірник цього Договору отримав
_______________________________
______________
П.І.Б. Клієнта
підпис Клієнта

