
 

 

Умови використання даного 

документу: 

Підписується клієнтом у разі відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання для цілей 

одноразового (спеціального) добровільного декларування.  
Примірник Банку містить Заяву про відкриття рахунку, для підписання якої з боку Банку використовується відбиток 

печатки та підпис уповноваженої особи Банку, які наносяться типографським способом. 

 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ   

із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування 

№ _______ 

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 _______________ 

Адреса електронної пошти Основний номер телефону 

_____________________________ 

Додатковий номер телефону 

_________________________ 

з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір банківського рахунку  із 

спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – 

Договір банківського рахунку), який складається з публічної частини договору, яким є Універсальний договір 

банківського обслуговування клієнтів фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами і доповненнями, 

затверджений Банком та розміщений на Офіційному сайті Банку www.creditdnepr.com.ua (далі – УДБО), та 

індивідуальної частини, якою є цей Договір банківського рахунку.  

Підписанням цього Договору банківського рахунку  Клієнт підтверджує, що: 

- він акцептував УДБО  шляхом підписання Заяви-згоди  про приєднання до Універсального договору банківського 

обслуговування клієнтів-фізичних осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  (далі – Заява-згода) і згоден з усіма умовами 

УДБО в повному обсязі, зокрема щодо порядку укладання договорів та умов надання всіх послуг, в тому числі, що 

можуть бути надані йому в майбутньому (з урахуванням всіх змін та доповнень); 

- умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. 

Терміни, що використовуються в цьому Договорі банківського рахунку, вживаються в значеннях, наведених в 

УДБО. Інші умови, які не визначені в цьому Договорі банківського рахунку, зазначені в УДБО.  

Цей Договір банківського рахунку є невід’ємною частиною УДБО, та вказані документи разом із Заявою-згодою 

складають єдиний Договір. 

У разі виникнення розбіжностей між положеннями УДБО та будь-якими умовами цього Договору банківського 

рахунку положення цього Договору банківського рахунку мають пріоритетну силу. 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

1.1. Цей Договір банківського рахунку регулює питання відкриття Банком Клієнту та обслуговування 

поточного(-их) рахунку(-ів) із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) 

добровільного декларування відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян 

шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм 

активів та сплати одноразового збору до бюджету" (надалі – Закон) для зарахування грошових коштів у готівковій 

формі (надалі кожний поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремо та всі разом – Спеціальний 

рахунок). 
1.2. На підставі цього Договору банківського рахунку Банк, після завершення передбачених чинним 

законодавством України та визначених Банком процедур фінансового моніторингу (в тому числі належної 

перевірки Клієнта),  відкриває Спеціальний рахунок та здійснює його наступне обслуговування у відповідності до 

умов, передбачених цим Договором банківського рахунку. 
1.3. У випадку бажання Клієнта розмістити кошти на Спеціальному рахунку в різних валютах, Банк на підставі 

цього Договору банківського рахунку відкриває окремі Спеціальні рахунки в кожній валюті, зазначеній Клієнтом у 

відповідній заяві про відкриття Спеціального рахунку.    

1.4. Надання довідки про відкриття Спеціального рахунку та залишок коштів на ньому, а також  виписок зі 

Спеціального рахунку здійснюється Банком в порядку, передбаченому для надання виписок за Поточним рахунком 

в УДБО, виключно після  належного підтвердження джерел походження грошових коштів Клієнта, розміщених на 

Спеціальному рахунку. 

1.5. У разі  переведення Спеціального рахунку  у випадках, передбачених цим Договором банківського рахунку,  

на загальні умови для Поточного рахунку  операції за рахунком будуть здійснюватися відповідно до умов окремого 

договору банківського рахунку та надання додаткових послуг, укладеного між Банком та Клієнтом. 

РОЗДІЛ 2. РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ 

2.1. Спеціальний рахунок використовується Клієнтом для внесення готівкових коштів для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування відповідно до чинного законодавства України. 

http://www.creditdnepr.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20


 

2.2.  Банк має право затребувати, а Клієнт зобов’язаний надати будь-які документи та відомості для перевірки 

Клієнта, його статусу декларанта та джерел походження готівкових коштів. 

2.3. На підставі цього Договору банківського рахунку Банк здійснює зарахування готівкових коштів Клієнта у 

національній та іноземних валютах на Спеціальний рахунок виключно після встановлення Банком факту, що такі 

готівкові кошти можуть бути зараховані відповідно до вимог Договору та законодавства України. Банк має право 

відмовити у внесенні готівкових коштів на Спеціальний рахунок у випадках, встановлених УДБО та/або 

законодавством України. 

Для здійснення повторного (другого) зарахування  готівкових коштів Клієнта на Спеціальний рахунок обов’язковою 

умовою, додатково до умов, вказаних в цьому пункті вище, є надання Клієнтом Банку до повторного внесення 

коштів на Спеціальний рахунок декларації, передбаченої Законом (з доказами її подання Клієнтом до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), з інформацією про суму коштів, розміщених 

на Спеціальному рахунку в Банку, при цьому сума, вказана в такій декларації, має співпадати із сумою, фактично 

розміщеною на Спеціальному рахунку в Банку. 

2.4. У разі виконання всіх наступних умов/настання всіх обставин: (1) завершення визначеної Банком 

процедури фінансового моніторингу, та (2) належного підтвердження джерел походження грошових коштів 

Клієнта, та (3) отримання Банком від Клієнта декларації, передбаченої Законом, в якій вказана сума розміщених на 

Спеціальному рахунку в Банку коштів співпадає із сумою, фактично розміщеною на Спеціальному рахунку в Банку, 

з доказами подання такої декларації Клієнтом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову політику, у відповідності до вимог Закону, Банк, на підставі цього Договору банківського рахунку: 

2.4.1. здійснює перерахування всіх коштів зі Спеціального рахунку на інший поточний рахунок Клієнта, 

відкритий в будь-якому банку України, або видачу всіх грошових коштів зі Спеціального рахунку через касу 

Банку та закриває Спеціальний рахунок -  у випадку отримання відповідного доручення Клієнта та заяви 

Клієнта про закриття Спеціального рахунку, складеної за формою, прийнятною для Банку; або 

2.4.2. змінює ціль використання Спеціального рахунку та здійснює подальше обслуговування Спеціального 

рахунку як поточного рахунку Клієнта фізичної особи, відкритого для власних потреб: 

а)  в дату подання Клієнтом до Банку відповідної заяви про зміну цілі використання Спеціального рахунку; 

або 

б)   наступного робочого дня за днем завершення встановленого законодавством строку добровільного 

декларування, якщо до цієї дати Клієнт (1) не перерахує/не отримає  кошти зі Спеціального рахунку 

відповідно до умов підпункту 2.4.1 цього Договору банківського рахунку, внаслідок чого станом на 

вказану дату на Спеціальному рахунку знаходитимуться кошти Клієнта, та (2) не надасть Банку окрему 

заяву  про зміну цілі використання Спеціального рахунку. 

У кожному з випадків, передбачених пунктом 2.4.2, Спеціальний рахунок продовжує діяти на загальних умовах 

Договору для Поточного рахунку на умовах окремого договору банківського рахунку та надання додаткових послуг, 

укладеного між Банком та Клієнтом, а підписання Клієнтом цього Договору банківського рахунку вважається 

заявою Клієнта про зміну цілі використання Спеціального рахунку та обслуговування цього рахунку надалі як 

поточного рахунку фізичної особи, відкритого для власних потреб, для цілей застосування Банком умов підпункту 

«б» пункту 2.4.2. 

2.5. У всіх інших випадках, не передбачених пунктом 2.4 цього Договору банківського рахунку, зокрема, але не 

виключно, у разі: 

-  відсутності можливості у Банку завершити визначену Банком процедуру фінансового моніторингу, та/або 

-  відсутності належного підтвердження джерел походження грошових коштів Клієнта, та/або 

-  ненадання Клієнтом Банку декларації, передбаченої Законом, з доказами її подання Клієнтом до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або надання декларації, в якій інформація 

про суму розміщених на Спеціальному рахунку коштів не відповідає сумі, фактично розміщеній на такому 

рахунку в Банку, 

Банк має право відмовити  у підтриманні ділових відносин та/або обслуговуванні Спеціального рахунку, у тому 

числі шляхом розірвання ділових відносин та/або закриття Спеціального рахунку, і в такому випадку  повернення  

Клієнту грошових коштів, раніше розміщених на Спеціальному рахунку, здійснюється через касу Банку. 

2.6. У випадку, якщо на підставі цього Договору банківського рахунку відкрито декілька Спеціальних рахунків в 

різних валютах, – дії, передбачені підпунктами 2.4.1 та/або 2.4.2,  мають відбуватись одночасно щодо всіх 

Спеціальних рахунків, щодо яких виконані відповідні умови/настали відповідні обставини, зазначені в пункті 2.4  

цього Договору банківського рахунку.  

2.7. Проведення операцій за Спеціальним рахунком або здійснення будь-яких дій щодо Спеціального рахунку на 

підставі цього Договору банківського рахунку Представником на підставі довіреності не допускається. 

РОЗДІЛ 3. СУПУТНІ ПОСЛУГИ 

3.1. Якщо це буде передбачено заявою Клієнта про відкриття Спеціального рахунку, Банк надає Клієнту послугу 

GSM-banking з метою забезпечення можливості отримання інформації про операції, що здійснені за Спеціальним 

рахунком, та суми доступного залишку за Спеціальним рахунком. Порядок  надання такої послуги Банком, зміни 

Основного номеру телефону та Додаткового номеру телефону, а також порядок  відключення від послуги визначено 

в УДБО. 

3.2. Клієнт обізнаний та згодний з тим, що надання інформаційних послуг за Спеціальним рахунком Клієнта,  



 

здійснення операцій за Спеціальним рахунком на підставі Дистанційних розпоряджень Клієнта, а також обмін 

інформацією між Клієнтом та Банком, що прямо або опосередковано стосується Спеціального рахунку, за 

допомогою Системи  FreeBank протягом строку дії цього Договору банківського рахунку не дозволяється.  

РОЗДІЛ 4. ОПЛАТА ПОСЛУГ. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ 

4.1. Оплата основних та супутніх послуг за цим Договором банківського рахунку здійснюється у розмірі, в строки 

та порядку, визначеному УДБО та Тарифами Банку. 

Про зміну Тарифів Банк інформує Клієнта: 

 якщо такі зміни не погіршують умови обслуговування Клієнта – не пізніше, ніж за 1 Операційний день до 

набуття чинності таких змін;  

 про інші зміни Тарифів – не пізніше, ніж за 5 Операційних днів до дати набуття чинності таких змін. 

4.2. Сторони погодили, що Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати договірне списання грошових 

коштів у порядку, визначеному УДБО, з урахуванням наступних особливостей для договірного списання коштів зі 

Спеціального рахунку: договірне списання грошових коштів зі Спеціального рахунку для цілей сплати комісій 

Банку за відкриття Спеціального рахунку та/або за здійснення операцій за Спеціальним рахунком можливе або після   

виконання/настання всіх трьох умов/обставин, передбачених пунктом 2.4 цього Договору банківського рахунку 

(завершення визначеної Банком процедури фінансового моніторингу, належного підтвердження джерел 

походження грошових коштів Клієнта та отримання Банком від Клієнта декларації, передбаченої Законом, що 

містить коректну інформацію про суму коштів, що декларується, з доказами подання такої декларації Клієнтом 
до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику), або перед списання Банком 

коштів  зі Спеціального рахунку з метою їх поверненням відповідно до п.2.5 цього Договору банківського рахунку. 

РОЗДІЛ 5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Інші права,  обов’язки та відповідальність Сторін викладені в УДБО. 

5.2. Цей Договір банківського рахунку набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту 

його припинення внаслідок:  (і) розірвання за заявою Клієнта, або (іі) розірвання на вимогу Банку на умовах, 

визначених чинним  законодавством, цим Договором банківського рахунку та УДБО, або (ііі)  зміни цілі 

використання Спеціального рахунку відповідно до умов цього Договору банківського рахунку. 

5.3. Даний Договір банківського рахунку укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

один для Клієнта, другий  для Банку. 

5.4. Підписанням цього Договору банківського рахунку Клієнт підтверджує, що: 

5.4.1. до моменту укладення цього Договору банківського рахунку Банк ознайомив його з умовами УДБО, цього 

Договору банківського рахунку, Тарифами та Клієнт погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати; 

5.4.2. 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 Клієнт 

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 укладення цього Договору банківського 

рахунку; 

5.4.3. погоджується з тим, що цей Договір банківського рахунку 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 йому роз’яснено, із зразками печатки та підписів уповноваженої особи Банку 

Клієнт ознайомлений та надає згоду щодо такої письмової форми Договору банківського рахунку; 

5.4.4. до підписання цього Договору банківського рахунку  отримав усю інформацію стосовно банківської 

послуги, що надається за Договором банківського рахунку, в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою 

статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 

5.4.5. розуміє, що надання Клієнтом Банку декларації, передбаченої Законом, з доказами її подання Клієнтом до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, передбачене Розділом 2 

Договору банківського рахунку, вимагається Банком з метою досягненння ним  як  суб’єктом первинного 

фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованого підходу мети законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення та недотримання вимог законодавства у сфері реалізації і моніторингу 

ефективності персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); Клієнт не вважає 

умови Договору банківського рахунку щодо надання Банку такої декларації надмірними, несправедливими або 

порушуючими його права; 

5.4.6. він отримав свій примірник цього Договору банківського рахунку. 

5.5. Повернення коштів гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не перевищує 

встановлений законодавством граничний розмір відшкодування коштів. Клієнт підтверджує, що ознайомився з 

довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з розміром гарантованої суми відшкодування та 

переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». Інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб розміщено на 

веб-сайті Банку: https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo. 

З метою здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів 

вкладників відповідно до чинного законодавства під терміном «Вклад» розуміються  кошти в готівковій або 

безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли 

https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo


 

для вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані 

відсотки на такі кошти.  
5.6.  Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, 

якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею 

регіональними торгово-промисловими палатами. 

5.7. У випадку невиконання або неналежного виконання Банком своїх обов'язків за Договором Банк несе 

відповідальність перед Клієнтом у вигляді відшкодування завданих цим збитків у вигляді прямої дійсної шкоди, 

доведеної у судовому порядку. 

5.8. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту прав 

споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку України 

https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів». 

5.9. З питань виконання Сторонами умов цього Договору банківського рахунку Клієнт може звернутись 

безпосередньо до Банку за контактами, вказаними в реквізитах Банку. 

РОЗДІЛ 6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК КЛІЄНТ 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Ідентифікаційний код  юридичної особи 14352406 

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 

32, 

Адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. 

Жилянська, 32, 

ІПН 143524004022, 

Код банку 305749,  

к\р  UA713000010000032007102101026 в 

Національному банку України, код НБУ 300001 

зелефон Контакт-центру: 0 800 507 700 

(безкоштовно) 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Правління Котюжинський О.А. 

ПІБ Клієнта_____________________________________ 

Паспорт серія _______№_______________ виданий 

______________ ___________ р. 

РНОКПП: ____________ 

Адреса реєстрацї:  

___________________________________, 

Адреса фактичного місця проживання (адреса для 

листування): ___________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________  _______________ 

                         П.І.Б.                       підпис 

 

 

 

 

 

https://bank.gov.ua/


 

 

  
Наступне зазначається на примірнику Банку 

 

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ  
із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування 

Найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Особа, на ім’я якої відкривається  рахунок: 

РНОКПП: 

Прошу відкрити поточний рахунок у валюті: в UAH USD EUR GBP    

Назва тарифного пакету: Рахунок із спеціальним режимом використання для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування ____________________________ 

Вид Рахунку:  банківський поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування  

GSM-banking: [_] Відмовляюсь від поcлуги   [_] Прошу надавати мені інформацію про здійснені операції та 

доступний залишок за рахунком, зазначеним у цій Заяві, а також іншу інформацію у вигляді SMS-повідомлень 

на номер: [_] Основного номеру телефону _____________, [_] Додаткового номеру телефону ________________. 

Із змістом Інструкції про відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – 

резидентів і нерезидентів та Положенням про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування, затвердженими Національним банком України, Клієнт 

ознайомлений. Клієнт підтверджує своє розуміння того, що вимоги вказаних документів для Клієнта обов’язкові, 

а також що Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням 

підприємницької діяльності.  
Усе листування щодо цього рахунку Клієнт просить надсилати за адресою Клієнта для листування, зазначеною в 

Договорі банківського рахунку. Про зміну адреси Клієнт повідомляє Банк письмово.  

Додаткова інформація: Реєстрація власника рахунку як фізичної особи-підприємця або особи, що провадить 

незалежну професійну діяльність:   Так        Ні 

Зразок підпису, використаний для підписання Договору банківського рахунку з боку Клієнта, прохання вважати 

обов’язковим під час надання Банку документів в паперовій формі з метою здійснення операцій за Рахунком. 

"___"___20__р.                                         

   

                                       ___________________________________________ 

                          (підпис власника рахунку)  

 

ВІДМІТКИ БАНКУ (зазначається на примірнику Банку) 

Відкрити поточний рахунок у  

_______________________________ дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку 

перевірив: ___________ 

                    (підпис) Керівник (уповноважена ним особа)                                    

(підпис)_________                                         

Дата відкриття рахунку: __________________________ 

р. 
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка 

контролює правильність присвоєння номера рахунку) 

_____________________________ 

                                    (підпис)  

№ балансового рахунку  

_ _ 

№ особового рахунку 

_______________ 

(зазначається на примірнику Клієнта) 

Дата відкриття рахунку: __________________________ № особового рахунку _______________ 
 

 

 


