Договір №
від
про відкриття поточного рахунку, видачу платіжної
картки та надання кредиту в межах кредитного ліміту
м. Київ

р.

Agreement №
from
on opening a сurrent account, issuing of a payment card and
granting a Credit within a Credit limit
Kyiv

Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ», створене відповідно
до законодавства України, місцезнаходження якого: 04070, м. Київ,
вул. Іллінська, 8, (іменоване надалі «Банк»), в особі
,
який/яка діє на підставі довіреності №
від
, з однієї
сторони та Громадян
Документ, що посвідчує особу:
Серія, номер:
Виданий:
Зареєстрований/Проживає за адресою:
/
Реєстраційн. номер облікової картки платника податків:
з іншої сторони (іменований надалі «Клієнт»), Клієнт та Банк надалі
разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей договір
(надалі – «Договір») про наступне:

Joint Stock Company "PIRAEUS BANK ICB" established according to
the legislation of Ukraine, which location is: 04070, Kyiv, Illinska str. ,
8, (hereinafter referred to as the "Bank"), in the person of
who acts under the power of attorney №
from
, on the one
hand and the Citizen of
The document identifying the person:
Series, Number:
Issued:
Registered/Resides at the following address:
/
Registration number of the taxpayer registration card:
on the other hand (hereinafter referred to as the "Customer"), the
Customer and the Bank hereinafter collectively referred to as the
"Parties" and individually the "Party", entered into this agreement
(hereinafter - the "Agreement") as follows:

1. Банк відкриває Клієнту поточний(і) рахунок(и) №
(надалі
– «Рахунок») в гривні, випускає та надає Клієнту платіжну картку
(«Картка») для її подальшого використання Клієнтом в порядку та
на умовах, викладених в Договорі, «Правилах комплексного
кошти («Кредит») шляхом встановлення кредитного ліміту на
Рахунок для здійснення платежів Клієнта (як визначено у Правилах)
у розмірі
(
) гривень («Кредитний ліміт»). Кошти
Кредиту згідно з Договором можуть бути використані в цілях
безготівкових розрахунків, отримання готівки та сплати процентів,
комісій та штрафних санкцій на користь Банку.

1. The Bank opens to the Customer the current account (s) №
(hereinafter - the "Account") in UAH, produces and provides to the
Customer a payment card (the "Card") for its subsequent use by the
Customer in the manner and on the terms set out in this Agreement, the
"Rules of complex servicing of private individuals in JSC "PIRAEUS
BANK ICB"" (hereinafter – the “Rules”) and the Applicable Tariffs.
The Bank provides to the Customer the Credit funds (the "Credit") by
setting the Credit limit on the Account for making payments of the
Customer (as defined in the Rules) in the amount of
(
) UAH
(the "Credit Limit"). The Credit funds under the Agreement may be used
for purposes of non-cash payments, receipt of cash and payment of
interest, commissions and penalty sanctions in favor of the Bank.

2.Клієнт зобов’язаний сплатити Банку за користування Кредитом
проценти у порядку, визначеному Правилами та/або Чинними
Тарифами за фіксованою Процентною ставкою у розмірі
(
) процентів річних за використання Кредиту на покупки та
(
) процентів річних за використання Кредиту, окрім як
на покупки, як передбачено Договором та Правилами.

2. The Customer shall pay to the Bank interest for use of the Credit in the
manner prescribed by the Rules and/or the Applicable Tariffs at a fixed
Iinterest rate in the amount of
(
) per cent per annum for the
use of the Credit for purchases and
(
) per cent per annum for
the use of the Credit, except as for the purchases as provided by the
Agreement and the Rules.

3.Клієнт має право використовувати Кредит та зобов’язаний
повернути Кредит повністю разом з усіма нарахованими
процентами до
включно (надалі – «Строк кредиту»). Сторони
дійшли згоди, що за рішенням Банку та за відсутності заяви Клієнта
про припинення дії цього Договору Строк кредиту може бути
щоразу автоматично продовжено на тих же умовах та на той самий
строк без укладення договору про внесення змін до цього Договору
у порядку, встановленому Правилами.

3. The Customer has the right to use the Credit and obliged to repay the
Credit in full together with all accrued interest up to
inclusive
(hereinafter - the "Term of the Credit"). The Parties reached the
agreement that by the decision of the Bank and in absence of the
application of the Customer on the termination of validity of this
Agreement the Term of the Credit may be extended automatically each
time under the same conditions and for the same term without conclusion
of the agreement on introducing amendments to this Agreement in the
manner prescribed by the Rules.

4.Цей Договір вважається укладеним та є таким, що набрав
чинності, а Кредит вважається наданим з дати підписання цього
Договору та скріплення печаткою Банку, що зазначена в цьому
Договорі.

4. This Agreement is considered to be concluded and is one that came
into force, and the Credit is considered to be granted from the date of
signing this Agreement and stamping it with the seal of the Bank referred
to in this Agreement.

5.Повний текст Правил (щодо надання послуг Банку згідно цього
Договору) та Чинних Тарифів розміщений на офіційній веб-сторінці
Банку за адресою www.piraeusbank.ua та/або на інформаційних
стендах у приміщеннях установ Банку, та є загальнодоступними для
ознайомлення. Шляхом проставлення підпису на цьому Договорі
Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Правил та
Тарифів, вони є повністю зрозумілими, він приєднується до них, в
повній мірі розуміє та погоджується з тим, що Правила та Чинні
Тарифи є невід’ємною частиною цього Договору та є такими, що
зобов′язують Сторін цього Договору. Договір вчинений у письмовій
формі та не потребує жодних додаткових засвідчень або
проставлення додаткових підписів. Клієнт також погоджується та
підтверджує, що цей Договір разом з Правилами та Чинними
Тарифами являє собою договір приєднання. Додаткові чи супутні
послуги третіх осіб, повязаних з отриманням, обслуговуванням та
поверненням Кредиту відсутні
Цей Договір є змішаним та містить у собі умови договору про

5. Full text of the Rules (on provision of the Bank services under this
Agreement) and the Applicable Tariffs is placed on the official website
of the Bank at the following address: www.piraeusbank.ua and/or on the
information boards in the premises of the Bank institutions, and is
publicly available for review. By affixing signature on this Agreement
the Customer acknowledges that he is familiar with the provisions of the
Rules and the Tariffs, they are fully understandable, he joins them, fully
understands and agrees that the Rules and the Applicable Tariffs are an
integral part of this Agreement and are such that are binding for the
Parties of this Agreement. The Agreement is committed in writing and
does not require any additional certifications or affixing additional
signatures. The Customer also agrees and acknowledges that this
Agreement together with the Rules and the Applicable Tariffs is a
contract of accession. Additional or related services of third parties
related to receiving, maintaining and repaying the Loan are not available.
This Agreement is mixed and includes the terms of the agreement on
opening and maintaining a current account, the terms of the contract of

обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі –
«Правила») та Чинних Тарифах. Банк надає Клієнту кредитні

відкриття та ведення поточного рахунку, умови договору доручення
та умови договору про надання кредиту. Цей Договір набуває
чинності з дати підписання Сторонами Договору та скріплення
печаткою Банку і діє до кінцевої дати Строку Кредиту або у випадку
дотримання Клієнтом умов, вказаних в Правилах до кінцевої дати,
на яку Кредит було пролонговано Клієнту, але в будь-якому
випадку до проведення всіх взаєморозрахунків між Сторонами та
виконання Клієнтом своїх Боргових зобов’язань за цим Договором,
умовами Правил та Чинних Тарифів.

agency and the terms of the agreement on granting a Credit. This
Agreement enters into force from the date of its signature by the Parties
of the Agreement and stamping with a seal of the Bank and is valid till
the end date of the Term of the Credit or in case of compliance by the
Customer with the conditions specified in the Rules till the ultimate date
to which the Credit was prolonged to the Customer, but in any case prior
to conducting all the settlements between the Parties and implementing
by the Customer of his Debt obligations under this Agreement, the terms
of the Rules and the Applicable Tariffs.

6. Цей Договір складено у двох примірниках, українською та
англійською мовами, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної зі Сторін. У випадку виникнення протиріч між текстом,
викладеним українською та англійською мовою, текст, викладений
українською мовою має пріоритет.

6. This Agreement is drawn up in duplicate, in Ukrainian and English,
which have the same legal force, one for each Party. In case of any
discrepancies between the Ukrainian and English versions, the Ukrainian
version shall prevail.

7. Підписанням цього Договору підтверджую, що перед укладанням
даного Договору мені було надано та я був ознайомлений з
паспортом споживчого кредиту, а також із орієнтовною загальною
вартістю кредиту, примірник Договору отримав.
[наcтупний пункт включити, якщо
на вклад поширюється
гарантування ФГВФО]
8. На кошти (вклад), що розміщені на Рахунку на дату укладення
Договору гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
поширються.
[наcтупний пункт включити, якщо на вклад не поширюється
гарантування ФГВФО]:
8. На кошти (вклад), що розміщені на Рахунку на дату укладення
Договору гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
не
поширюються.

7. By signing this Agreement I certify that before conduction of this
Agreement I was given and I was acquainted with the passport of
consumer lending as well as with the estimated total cost of Credit, have
received a copy of the Agreement..
[наcтупний пункт включити, якщо на вклад поширюється
гарантування ФГВФО]
8. Funds (deposits) placed on accounts opened on the basis of this
Agreement on the date of conclusion of the Agreement is guaranteed by
Deposit Guarantee Fund.
[наcтупний пункт включити, якщо на вклад не поширюється
гарантування ФГВФО]:
8. Funds (deposits) placed on accounts opened on the basis of this
Agreement on the date of conclusion of the Agreement isn’t guaranteed
by Deposit Guarantee Fund.

9. Реквізити та підписи Сторін
Банк:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
вул. Іллінська, 8,
м. Київ, 04070, Україна,
к/р 32003101601026в Нацiональному Банку України МФО 300658
ЄДРПОУ: 20034231
Відділення

9. Details and signatures of the Parties
Bank:
JSC "PIRAEUS BANK ICB"
Illinska Str. , 8,
Kyiv, 04070, Ukraine
c/acc. 32003101601026in the National Bank of Ukraine.
MFO 300658
EDRPOU: 20034231
Branch

Клієнт:
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Документ, що посвідчує особу:
серія, номер:
Виданий:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Адреса місця реєстрації:
Адреса фактичного місця проживання:
Контактний номер мобільного телефону

Customer:
Surname:
Name:
Patronymic:
Document identifying the person:
series, number:
Issued:
Registration number of the taxpayer registration card:
Address of place of registration:
Address of actual place of residence:
Contact mobile phone number

Підписи сторін/ Signatures of the Parties:
Банк/Bank:

(

Клієнт/Customer:

/

)

(

/

)

Зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений, про що підтверджую своїм підписом/
Has been familiarized with the contents of the Certificate on the system of guaranteeing deposits of individuals and confirm it by my signature:
Клієнт/Customer:
______________________________________________

