ТИПОВА ФОРМА (для суб’єктів господарювання)
№
[номер]
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
від
[ДД.ММ.РРРР] р.
(далі – Договір)
місце
[місце]
укладення
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»
що є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за
законодавством України і є платником податку на прибуток на загальних
умовах, передбачених Розділом ІІІ Податкового кодексу України
місцезнаходження:
Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
Банк:
код за ЄДРПОУ
38690683
код банку
380946
Сайт Банку:
сайт Банку у мережі Інтернет за адресою:
http://www.avgd.ua.
телефон/факс:
[номер]
від імені якого
[посада] [ПІБ]
діє:
на підставі:
Статуту Банку та/або Довіреності від [ДД.ММ.РРРР] р. № [номер].
та
Фізична особа – підприємець [ПІБ Клієнта], що належним чином
зареєстрована за законодавством [___] АБО і є платником податку на
прибуток на загальних умовах, передбачених Розділом ІІІ Податкового кодексу
України АБО є платником єдиного податку АБО є платником фіксованого
сільськогосподарського податку АБО [(зазначається платником якого податку
Клієнт:
є Клієнт)
місце реєстрації:
Україна, [індекс], м. [місто], вул. [вулиця], буд. [номер]
місце проживання:
Україна, [індекс], м. [місто], вул. [вулиця], буд. [номер]
податковий номер
[номер]
а разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали Договір про наступне:
1. Вступ.
Мета. Банк та Клієнт уклали Договір з метою відкриття Клієнту Поточного рахунку та його
обслуговування.
Типові умови. Невід’ємною частиною Договору є Типові умови надання банківських послуг та
Типові умови договору банківського рахунку (з усіма змінами, доповненнями та додатками), що
розміщені на Сайті Банку та обумовлюють окремі умови Договору, а також принципи та
процедури ділових відносин між Сторонами, та яким вони керуються при наданні банківської
послуги (далі разом – Типові умови).
Сторони домовилися, що до відносин, які виникають між Сторонами на підставі Договору,
окрім умов та положень Договору будуть також застосовуватися умови та положення Типових
умов, в тій частині, в якій умови та положення Типових умов за своїм змістом і суттю не суперечать
умовам та положенням Договору. Якщо між Сторонами не буде чітко в письмовій формі
передбачено інше, або якщо інше не випливатиме зі змісту або суті відносин, кожна та будь-яка
умова Типових умов вважається як така, що належить до Договору (є його частиною), доповнює
його та застосовується до договірних відносин між Банком та Клієнтом. У випадку суперечностей
один одному, умови та положення Договору мають переважну силу. Підписанням Договору,
Клієнт підтверджує прийняття та повне розуміння його змісту, а також згоду Клієнта на поширення
умов та положень Типових умов на відносини між Сторонами, що виникають на підставі
Договору.
Типові умови можуть бути змінені, доповнені, викладені у новій редакції Банком у порядку,
встановленому Типовими умовами. Типові умови підлягають оприлюдненню шляхом розміщення
в приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку і такий порядок оприлюднення, встановлений
Сторонами, є ними погоджений та прийнятний. Актуальними та чинними Типовими умовами
вважатимуться Сторонами Типові умови, що розміщені на Сайті Банку та містять логотип Банку.
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Терміни. Якщо в Договорі спеціально не визначено інакше, терміни та поняття, що вживаються з
великої літери та не визначені в Договорі мають таке ж значення, як у Типових умовах.
2. Предмет Договору.
2.1.
Предмет договору. Відповідно до умов Договору, Банк зобов’язується відкрити Клієнту
Поточний рахунок, приймати і зараховувати на Поточний рахунок грошові кошти, що надходять
Клієнту, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з
Поточного рахунка та проведення інших операцій за Поточним рахунком відповідно до умов
Договору та вимог Законодавства.
2.2.
Поширення умов Договору. Дія Договору рівною мірою поширюється на всі Поточні
рахунки, відкриті Клієнтом в Банку, окрім карткових та вкладних (депозитних) рахунків.
2.3.
Послуги. Банк надає Клієнту послуги за допомогою Системи «Клієнт-Банк» за умови
отримання Банком Заяви про надання послуги та дотримання умов, передбачених Договором.
В межах Договору Клієнт не отримує інших послуг від Банку та/або третіх осіб, ніж ті, які
передбачені Договором.
2.4.
Розрахунки між Сторонами. Клієнт сплачує Банку вартість послуг в порядку і на умовах,
обумовлених в Тарифах, шляхом договірного списання Банком відповідної суми з Поточного
рахунку Клієнта. Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність на Поточному рахунку коштів в обсязі,
достатньому для здійснення Банком договірного списання з Поточного рахунку.
За користування коштами на Поточному рахунку Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти
в порядку і на умовах, обумовлених Типовими умовами.
3. Права та обов’язки Сторін.
3.1.
Права Банку. У випадках та в порядку, передбачених Законодавством та/або Договором
Банк має право: (і) в односторонньому порядку вносити зміни в Тарифи, закрити Поточний
рахунок, припинити дію Договору, відмовитися від Договору; (іі) перевіряти наявність звіту про
результати здійснення процедури закупівлі та договору про закупівлю, а також інших документів,
що підтверджують виконання Клієнтом вимог Закону України «Про здійснення державних
закупівель»; (ііі) інші права, передбачені Законодавством та Договором.
3.2.
Обов’язки Банку. У випадках та в порядку, передбачених Законодавством та/або
Договором Банк зобов’язаний: (і) виконувати функції суб’єкта первинного фінансового
моніторингу, агента валютного контролю та податкового агенту; (іі) інші обов’язки, передбачені
Законодавством та Договором.
3.3.
Права Клієнта. У випадках та в порядку, передбачених Законодавством та/або
Договором Клієнт має право: (і) самостійно розпоряджатися Поточним рахунком та ; (іі)
самостійно обирати Платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера та платіжної
вимоги) при здійсненні розрахунків; (ііi) щоденно отримувати інформацію про прийняті і
неприйняті Розрахункові та інші документи, передані за допомогою Системи «Клієнт-Банк»,
інформацію про зарахування та/або списання грошових коштів з Поточного рахунку та/або
іншого рахунку Клієнта в Банку; (іv) інші права, передбачені Законодавством та Договором.
Клієнт не має права в односторонньому порядку відмовитись або розірвати Договір чи
припинити за його вимогою зобов'язання за Договором, якщо інше не передбачено угодою
Сторін або Законодавством.
3.4.
Обов’язки Клієнта. У випадках та в порядку, передбачених Законодавством та/або
Договором Клієнт зобов’язаний: (і) дотримуватися Законодавства та правил Банку, при
проведенні операцій за Поточним рахунком та при отриманні послуг за допомогою Системи
«Клієнт-Банк»; (іі) своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги
згідно з Тарифами Банку;(ііі) надавати Банку документи, необхідні для належного здійснення
Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, а також у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що визначені Законодавством;
(iv) відшкодувати Банку понесені збитки, в тому числі сплачені штрафи, накладені Національним
банком України або будь-яким іншим уповноваженим державним органом, внаслідок
невиконання Клієнтом обов’язків передбачених Договором; (v) інші обов’язки, передбачені
Законодавством та Договором.
4. Відповідальність.
4.1.
За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за Договором,
Сторони несуть відповідальність в порядку і на умовах, обумовлених Договором та/або
Законодавством.
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4.2.
За несвоєчасну оплату Клієнтом наданих Банком послуг, Банк має право вимагати від
Клієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період, за який сплачується пеня. Нарахування пені здійснюється на суму простроченого
боргового зобов‘язання за весь час прострочення. Пеня нараховується Банком у валюті
заборгованості та сплачуються Клієнтом у національній валюті України за Курсом НБУ на дату
здійснення відповідного платежу.
4.3.
У випадку помилкового переказу з Поточного рахунку Клієнта-неналежного платника або
списання коштів з Поточного рахунку Клієнта без законних підстав, що сталося з вини Банку,
Клієнт має право вимагати від Банку сплати пені у розмірі облікової ставки Національного банку
України від суми помилкового переказу, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Відповідальність Банку в інших випадках, передбачених Законодавством, щодо сплати пені
обмежується розміром подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у
період, за який сплачується пеня (в тому числі за порушення строків виконання доручення клієнта,
що міститься в Розрахункових документах).
4.4.
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 Торговопромисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими
палатами.
5. Заяви, запевнення, підтвердження та дозволи.
5.1.
Клієнт підписанням та укладенням Договору:
- заявляє та запевняє Банк, що всі заяви та запевнення Клієнта, що містяться в Типових умовах,
відповідають дійсності і не відомо про жодні обставини, які змінили б це твердження;
- підтверджує, що до укладення Договору, Клієнт (і) отримав від Банку інформацію, зазначену
в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»; (іі) ознайомлений та згодний з усіма умовами та положеннями
Договору та Типових умов, актуальна редакція яких розміщена на Сайті Банку;
- підтверджує та погоджується, що сформовані за допомогою Системи «Клієнт-Банк» та/або
підписані ЕЦП електронні документи, є рівними за юридичною силою документам на
паперовому носії, якби вони були підписані власноручним підписом Сторін (їх
представників) та скріплені їх печатками (за її потреби і наявності);
- доручає Банку самостійно нараховувати, утримувати та перераховувати суми податків,
зборів та інших обов’язкових платежів в розмірі, у випадках та у порядку, встановленому
Законодавством;
- надає Банку право та свою згоду на обробку Банком інформації щодо Клієнта та його
операцій (включаючи відомості, що відносяться до персональних даних та/або вважаються
банківською та/або конфіденційною та/або комерційною таємницею) та її розкриття в
об’ємі, порядку та на умовах, визначених Типовими умовами.
6. Строк дії та порядок припинення Договору. Закриття Поточного рахунку.
6.1.
Строк дії Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання повноважними
представниками Сторін та діє протягом невизначеного строку, аж до моменту його розірвання
(припинення) з підстав та у порядку, передбаченому Договором та/або Законодавством.
6.2.
Підстави закриття Поточного рахунку. Поточний рахунок може бути закритий у випадках,
передбачених Типовими умовами.
6.3.
Припинення дії Договору. Договір припиняє свою дію в момент закриття всіх Поточних
рахунків, незалежно від причини закриття (з ініціативи Клієнта чи з ініціативи Банку чи з іншої
причини) при цьому боргові зобов’язання Клієнта перед Банком, а також права Банку стосовно
цих боргових зобов’язань за Договором залишаються чинними до моменту повного виконання
боргових зобов’язань за Договором.
7. Інші умови.
7.1.
Спори. Відносини, що виникають між Сторонами та не врегульовані Договором,
регулюються Типовими умовами та Законодавством. Всі спори між Сторонами розглядаються
судом України, належної юрисдикції.
7.2.
Звернення з питань виконання Договору. Клієнт може звернутися до Банку з питань
виконання Сторонами умов Договору за контактами (телефон, адреса, електронна пошта),
зазначеними в Договорі та/або на Сайті Банку, а також за допомогою Системи «Клієнт-Банк».
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7.3.
Повідомлення про зміни. Про зміни в Тарифах і умовах надання послуги за Договором
Банк повідомляє Клієнта у строки та в порядку встановлених в Типових умовах шляхом
розміщення інформації про нові Тарифи та умови в приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку
та/або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або Засобами
дистанційного обслуговування.
7.4.
Конфіденційність інформації та банківська таємниця. Сторони зобов’язуються
належним чином зберігати та не розголошувати інформацію, яка містить конфіденційну
інформацію та/або банківську таємницю, отриману при виконанні умов Договору. Банк цим
гарантує Клієнту збереження банківської таємниці щодо операцій, проведених відповідно до
Договору, відомостей про Клієнта, що стали відомі Банку у зв’язку з укладенням Договору, інших
відомостей, що становлять банківську таємницю. За незаконне розголошення або використання
інформації, що становить банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно із
Законодавством.
7.5.
Вільне волевиявлення. Укладення Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін,
жодна з Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин,
що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору),
та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. Клієнт приймає на себе ризик
виконання умов Договору при істотній зміні обставин, якими керувались Сторони при укладанні
Договору.
7.6.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Умови відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) Клієнтам коштів за вкладом, що розміщені на Поточному
рахунку, а також перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, передбачені Законом
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Клієнт цим підтверджує, що до та в день укладення Договору Клієнт ознайомлений Банком з
Довідкою про систему гарантування вкладів та в будь-який час може ознайомитися на Сайті
Банку та/або на сайті Фонду (http://www.fg.gov.ua). Банк надає Клієнту Довідку про систему
гарантування вкладів не рідше ніж один раз на рік шляхом направлення на наявну в Банку адресу
та/або електронну пошту Клієнта та/або за допомогою Системи «Клієнт-Банк» та/або особисто
при зверненні в Банк.
7.7.
Операції з готівкою. Операції з готівкою можуть здійснюватися виключно після погодження
Сторонами розміру плати за їх здійснення або визначення такої плати в Тарифах, а також інших
умов їх здійснення.
7.8.
Відмітка про отримання Договору. Цим Клієнт підтверджує отримання свого примірника
Договору в дату укладення Договору.
Підписи Сторін
Банк:
Клієнт:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
[найменування Клієнта]
«БАНК АВАНГАРД»

_______________________/_____________________
м.п.
підпис
ініціали, прізвище

_______________________/_____________________
м.п.
підпис
ініціали, прізвище
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