Договір №
від
про відкриття поточного рахунку, видачу платіжної картки та надання кредиту в межах кредитного ліміту
м. Київ
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:
/
Реєстраційний 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:
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
обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі – «Правила») та Чинних Тарифах. Банк надає Клієнту кредитні
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 та з метою безготівкових розрахунків, отримання готівки та сплати процентів, комісій та штрафних санкцій на користь Банку.
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.
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.
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.
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 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.
6. Цей Договір складено у двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
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]:
9. На кошти (вклад), що розміщені на Рахунку на дату укладення Договору гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
не поширюються.

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

9. Реквізити та підписи Сторін
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 _____
Підписи сторін:

Банк:

Клієнт:

(

)

(

)

Зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений, про що підтверджую своїм підписом:
Клієнт:
______________________________________________

