ДОГОВІР №
/
на відкриття та банківське обслуговування поточного рахунку для
виплати пенсій та грошової допомоги в межах Пакету послуг «ОЛІМП»
від
м. Київ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», (у подальшому іменований Банк), ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 20034231, (надалі – Банк), створене відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого:
04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 , в особі
, який/яка діє на підставі Довіреності №
від
, виданої
, з однієї сторони,
та
, паспорт серії
номер
, виданий
, зареєстрований за адресою:
, пенсійне посвідчення
, видано:
, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(надалі - Клієнт); з
іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1.

Предмет Договору

1.1 Банк надає Клієнту послуги з відкриття Клієнту та обслуговування Пакету послуг «Олімп» (надалі - Пакет
послуг), в якому відкривається поточний рахунок відповідно до вимог Інструкції “ Про порядок відкриття і закриття
рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів”, затвердженої
Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (із всіма змінами і доповненнями)
(надалі – Постанова). Зазначений поточний рахунок (надалі – Рахунок) відкривається для зарахування виключно
пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат та може використовуватися в
порядку, визначеному Постановою. За заявою Клієнта, Банк може забезпечити видачу належних Клієнту сум
пенсії/грошової допомоги шляхом доставки додому.
1.2. Оплата вартості послуг Банку з відкриття та обслуговування Пакету послуг здійснюється згідно з тарифами
Банку, які затверджені уповноваженим органом Банку та діють на відповідну дату для виду послуг чи пакету, за
яким здійснюється обслуговування Рахунку Клієнта (надалі – Чинні Тарифи). Чинні Тарифи можуть змінюватись
Банком час від часу, як це визначено Договором без необхідності отримання окремого погодження (згоди) Клієнта. З
Чинними Тарифами та/або змінами до Чинних Тарифів Клієнт може ознайомитися в приміщенні Банку, сайті Банку
та/чи отримати їх за запитом.
1.3. У випадку подання Клієнтом відповідної заяви, за формою, встановленою Банком, під час укладення цього
Договору, чи в будь-який час протягом строку його дії, Банк випускає та надає Клієнту для використання Платіжну
Картку для її подальшого використання Клієнтом (його Довіреною особою) в порядку та на умовах, визначених в
цьому Договорі.
1.4. Умови користування Платіжною Карткою та умови організації послуги доставки Банком Клієнту пенсії
додому визначені «Правилами комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»» (далі Правила), що розміщені на Офіційному сайті Банку www.piraeusbank.ua (надалі – «сайт Банку») або на
інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку. Правила можуть бути змінені шляхом розміщення їх нової
редакції на сайті Банку www.piraeusbank.ua або на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку не менше,
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати набуття чинності новою редакцією Правил.
Правилами визначено умови випуску, порядок користування та обслуговування Банком Платіжної Картки,
порядок надання Банком послуги доставки пенсії додому, права та обов’язки і відповідальність Сторін, інші умови
щодо порядку обслуговування Рахунку, детальні права та обов'язки Сторін, відповідальності Сторін за невиконання
або неналежне виконання умов Договору, надання послуг за цим Договором тощо.
1.5. Сторони підписанням цього Договору домовились та підтверджують, що умови Правил щодо надання та
користування певного виду послугами Банку набувають чинності для Клієнта та стають обов’язковими для
виконання Сторонами після надання Клієнтом до Банку відповідної заяви (у відділенні Банку у встановленій Банком
формі або при зверненні до Контактного центру Банку та проведенні відповідної ідентифікації та/або верифікації
Клієнта або іншим шляхом, передбаченим Договором та/або Правилами, при умові проведення ідентифікації та/або
верифікації Клієнта) про бажання скористатися відповідною послугою чи укладення окремої додаткової угоди до
цього Договору, якщо це прямо передбачено цим Договором або вимагається Банком.
У випадку, якщо Клієнтом згідно цього Договору надано заяву на випуск Платіжної Картки чи надання інших
додаткових послуг, умови Правил застосовуються та є обов’язковими для виконання Сторонами в тій частині, що
регулюють умови випуску та користування Платіжною Карткою та в інших частинах, що регулюють порядок
надання замовленого Клієнтом виду послуги, що надається Клієнту Банком згідно Договору та відповідної заяви
Клієнта.
У випадку, якщо Клієнт відмовився від будь-якого з виду послуг, що надавались йому згідно цього Договору,
Сторони домовились що цей Договір та Правила є чинними для нього в частині, що регулюють надання Клієнту того
виду послуг, якими він користується чи замовив. Клієнт має право відмовитись від певного виду послуг шляхом
подання письмової заяви до Банку за формою, прийнятною для Банку, та за умови, що Клієнт не має заборгованості
перед Банком по сплаті вартості надання такого виду послуг.
1.6. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує та гарантує наступне:
- своє ознайомлення з Правилами, Чинними Тарифами та Договором до фактичного підписання цього Договору.
Датою приєднання Клієнта до Правил є дата укладання цього Договору. Датою ознайомлення Клієнта із змінами до
Правил, Чинних Тарифів (в т.ч. нової редакції Правил та/або Чинних Тарифів) - є дата, що зазначена на сайті Банку,
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як дата, з якої такі зміни починають бути чинними або дата розміщення таких змін до Правил, Тарифів на сайті
Банку;
- свою згоду та визнання того, що до Правил, Чинних Тарифів Банком можуть вноситись зміни, а також те, що
надання послуг за цим Договором будуть здійснюватися згідно Правил, Чинних Тарифів, що будуть діяти на момент
надання таких послуг за цим Договором;
- свою згоду з тим, що інформування Клієнта про зміни до Правил, Чинних Тарифів, Банк здійснює,
використовуючи контакти Клієнта, зазначені у Анкеті-Заяві, Договорі, або у інший спосіб, у зв'язку з чим
підтверджую свої зобов'язання самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови
цього Договору, в тому числі з урахуванням таких змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з
мого боку Правил та/або Чинних Тарифів тощо; зазначений порядок ніяким чином не порушує права та інтереси
Клієнта; Банк надає також іншу інформацію Клієнту під час дії цього Договору в порядку та на умовах,
передбачених цим Договором, в тому числі шляхом відправлення смс-повідомлень Клієнту;
- свою згоду, розуміння та визнання Правил, Чинних Тарифів, які діють у редакціях на дату приєднання Клієнта до
Правил, так і тих, що будуть діяти після внесення змін до Правил, Чинних Тарифів; Правила та Чинні Тарифи є
невід’ємною частиною цього Договору, їх положення є обов’язковими для застосування між Банком та Клієнтом, та
виконання Клієнтом (його Довіреними Особами) протягом всього строку дії цього Договору;
- підпис Клієнта на цьому Договорі є також його підписом під Правилами, Чинними Тарифами, розміщеними на
сайті Банку у редакціях, що діють на дату укладання цього Договору, так і тих, що будуть діяти після внесення змін
до Правил, Чинних Тарифів;
- свою згоду та надання Банку повноважень на вчинення всіх визначених в Правилах дій;
- ознайомлений Банком зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок та умови
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, у тому числі зміст ч. 4 ст. 26 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Клієнту зрозумілі. Інформація, зазначена в частині
другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Банком
надана;
- ознайомлений зі змістом Інструкції «Про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», яка затверджена постановою Правління
Національного банку України №492 від 12.11.2003 року, вимоги якої йому зрозумілі та є обов'язковими для
виконання;
- йому відомо, що Рахунок забороняється використовувати для здійснення підприємницької діяльності.
1.7. Всі терміни, які вживаються у цьому Договорі з великої літери, у випадку якщо вони не визначені цим
Договором, мають теж саме значення що і терміни, визначені у Правилах.
2.

Обов’язки та права сторін

2.1. Банк зобов'язується:
2.1.1 Відкрити Клієнту Рахунок в межах Пакету послуг, після надання Клієнтом до Банку всіх необхідних
документів, що вимагаються Постановою.
2.1.2 Надавати консультаційні послуги по відкриттю та обслуговуванню Пакету послуг, користування Платіжною
Карткою.
2.1.3 Забезпечувати зарахування грошових коштів, що надійшли до Банку від Пенсійного фонду України чи
Міністерства праці та соціальної політики (та їх регіональних відділень), на Рахунок Клієнта не пізніше наступного
операційного дня після надходження грошових коштів від зазначених органів, якщо інше не передбачено чинним
законодавством України чи внутрішніми положеннями Банку.
2.1.4 Здійснювати інші операції на Рахунку згідно з вимогами внутрішніх положень Банку та чинного
законодавства України.
2.1.5 Ознайомити Клієнта, на його вимогу, з документами, що регулюють порядок обслуговування Пакету послуг
чи здійснення операцій по Рахунку.
2.1.6 За бажанням Клієнта, видати Клієнту ощадну книжку. У разі наявності розбіжностей між даними у виписці
з Рахунку Клієнта (надалі - Виписка) та даними у ощадній книжці, Сторони вважають, що вірними є дані, що
містяться у Виписці.
2.1.7 Здійснювати нарахування та сплату нарахованих процентів Клієнту згідно Чинних Тарифів Банку.
2.1.8 Забезпечувати здійснення на вимогу Клієнта видачі грошових коштів, що знаходяться на Рахунку, готівкою
через касу Банку, або, на підставі письмової заяви Клієнта, забезпечувати доставку належних йому сум пенсій та
грошової допомоги додому, за адресою, зазначеною в Розділі 9 цього Договору «Реквізити сторін» як адреса місця
реєстрації Клієнта, у зручний для нього час. Підтвердження отримання та можливості виконання заяви Клієнта Банк
може проставляти відповідний напис на заяві чи надавати окреме письмове повідомлення Клієнту.
2.1.9 У разі надходження від Пенсійного фонду України чи органів соціального захисту населення відомостей
(інформації) про смерть Клієнта, повернути зазначеним органам суми пенсій та грошової допомоги, разом із
нарахованими на них процентами, що були сплачені та зараховані на Рахунок Клієнта, починаючи з місяця
наступного за місяцем смерті Клієнта.
2.1.10 Повідомити Клієнта про зміну Чинних Тарифів Банку, шляхом розміщення такої інформації у приміщенні
Банку на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, сайті Банку не менше, ніж за 14 (чотирнадцять)
календарних днів до запланованої дати набуття ними чинності, якщо Клієнт отримав Платіжну картку – то не
менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати набуття ними чинності Чинні Тарифи є
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невід'ємною частиною цього Договору. Зміна Чинних Тарифів не є зміною умов цього Договору.
2.1.11 Повідомити Пенсійний фонд України та органи соціального захисту у випадку, якщо грошові кошти по
Рахунку протягом календарного року отримуються уповноваженою особою Клієнта за довіреністю або не
отримуються більше як один рік.
2.2. Банк має право:
2.2.1 Вимагати від Клієнта належного виконання умов цього Договору та Правил та дотримуватись вимог
чинного законодавства України;
2.2.2 За окрему плату надавати Клієнту інші послуги, передбачені Чинними Тарифами, що діють на певну дату
щодо обслуговування поточних рахунків фізичних осіб для виплати пенсії та грошової допомоги.
2.2.3 Здійснювати договірне списання коштів з Рахунку Клієнта у випадках, передбачених цим Договором, та в
порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.
2.2.4 У контексті Закону України «Про захист персональних даних» збирати, обробляти, накопичувати, зберігати
і використовувати персональні дані Клієнта. Жодних застережень стосовно обмеження права Банку на обробку своїх
персональних даних Клієнт не має.
2.3. Клієнт зобов’язується:
2.3.1 Надати Банку та оформити всі документи, необхідні для відкриття Пакету послуг та проведення операцій по
Рахунку.
2.3.2 Дотримуватись вимог чинного законодавства України, в тому числі нормативних актів Національного банку
України щодо здійснення розрахунків, касових та інших операцій.
2.3.3 Письмово повідомляти Банк протягом п’яти робочих днів з дати настання \ реєстрації всіх та будь-яких змін
щодо:
 своєї адреси;
 номеру контактного телефону;
 поштових реквізитів;
 паспортних даних;
 даних пенсійного посвідчення;
 Адреси місця реєстрації чи адреси (в тому числі електронної адреси) для листування;
 інших необхідних Банку відомостей, що можуть вплинути на виконання умов Договору.
2.4. Клієнт має право:
2.4.1 Отримувати нараховані проценти щомісяця, у порядку, передбаченому Чинними Тарифами Банку та при
закритті Рахунку.
2.4.2 У випадках недотримання Банком строків, визначених цим Договором та чинним законодавством України,
щодо здійснення зарахування грошових коштів на Рахунок чи переказу їх з Рахунку з вини Банку, вимагати від
Банку сплати пені в розмірі 0,01 % (нуль цілих, одна сота процента) від суми простроченого платежу за кожний
день прострочки, але не більше 5% (п’яти процентів) від суми простроченого платежу.
3. Порядок розрахунків
3.1 Виконання операцій по Рахунку здійснюється на підставі належним чином оформлених розрахункових
документів.
3.2 Банк має право призупинити видаткові операції по Рахунку у разі порушення Клієнтом вимог пункту 2.3.2 або
3.3. цього Договору.
3.3 Оплата вартості наданих Банком послуг здійснюється Клієнтом шляхом внесення готівки в касу Банку або
шляхом договірного списання, згідно п.8.4. цього Договору в день здійснення відповідної операції по Рахунку чи
надання Банком послуги, та/або звернення Клієнта в Банк, якщо такі послуги не були сплачені Клієнтом раніше,
якщо інше прямо не визначено в Чинних Тарифах Банку.
4. Порядок вирішення спорів, зміни та розірвання Договору
4.1 Зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін, в порядку,
передбаченому діючим законодавством України, вимогами/умовами Договору з Пенсійним фондом України,
внутрішніми документами Банку, за виключенням випадків, якщо інше прямо передбачено цим Договором.
4.2 Передбачені в цьому Договорі строки виконання розрахункових документів можуть бути змінені у зв'язку зі
зміною законодавства України або за домовленістю сторін.
4.3 Спори, що виникають під час дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спір
підлягає розгляду та вирішення судом за місцезнаходженням Банку.
5. Підстави для закриття рахунку
5.1 Сторони погодилися, що Банк має право закрити Пакет послуг в таких випадках:
 на підставі письмової заяви Клієнта;
 у разі смерті Клієнта (за зверненням до Банку спадкоємців, на підставі письмової заяви спадкоємців);
 у разі відсутності операцій за Рахунком, що здійснювалися з ініціативи Клієнта, протягом трьох років підряд
та/або відсутності залишку коштів на Рахунку;
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 якщо судом встановлено участь Клієнта у протизаконних операціях (торгівля наркотиками, зброєю,
відмивання грошей, фінансові махінації тощо);
 у разі невиконання Клієнтом своїх зобов‘язань, передбачених цим Договором та/або нормативно-правовими
актами Національного банку України;
 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.2. Клієнт має право, у разі відсутності заборгованості перед Банком за цим та іншими договорами, у будь-який
час закрити Пакет послуг і припинити дію Договору з наданням Банку письмового повідомлення за 5 (п’ять)
робочих днів до запланованої дати розірвання Договору та закриття Пакету послуг, а також виконати інші дії,
передбачені чинним законодавством України.
5.3. Сторони домовились, що, у разі, коли на Рахунку Клієнта є залишок грошових коштів, але протягом 1
(одного) року з дати останньої операції, яка здійснена з ініціативи Клієнта, не здійснюються операції з ініціативи
Клієнта, Банк має право розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення Клієнту та закрити Пакет послуг.
В цьому випадку Клієнт має право отримати такий залишок коштів за його першою вимогою.
5.4. При закритті Пакету послуг за ініціативою Клієнта залишок коштів на Рахунку у строк що не перевищує 3-х
(трьох) операційних днів має бути перерахований на інший банківський рахунок, вказаний Клієнтом (отриманий
готівкою в касі Банку). Датою закриття Пакету послуг вважається наступний після проведення останньої операції за
Рахунком день без урахування операцій зі здійснення Банком договірного списання в рахунок сплати вартості
послуг за цим Договором. Якщо на Рахунку Клієнта немає залишку коштів, а заява подана в операційний час Банку,
то датою закриття Пакету послуг є день отримання Банком цієї заяви. Якщо на Рахунку Клієнта немає залишку
коштів та Пакет послуг закривається за ініціативою Банку, то датою закриття Пакету послуг вважається день
направлення Банком повідомлення Клієнту про розірвання цього Договору та закриття Пакету послуг. Клієнт має
право отримати залишок коштів, що містився на Рахунку в день його закриття, за його першою вимогою.
Банк забезпечує облік залишку коштів Клієнта на окремому аналітичному рахунку до моменту звернення Клієнта
щодо розпорядження такими коштами, але не більше 3 (трьох) років з дати початку обліку. При цьому будь-які
проценти на залишок коштів Клієнта на окремому аналітичному рахунку не нараховується. Якщо протягом трьох
років після повідомлення Банком про закриття Пакету послуг від Клієнта не надійшло письмового розпорядження
про перерахування залишків коштів на рахунки в інших банках, або Клієнтом не ініційовано отримання такого
залишку готівкою в касі Банку, такі залишки зараховуються в дохід Банку.
6.Строк дії Договору
6.1. Договір укладено строком на один рік, починаючи з дати, зазначеної на початку Договору та вважається
автоматично продовженим на той самий строк, у випадку, якщо жодна зі сторін не надіслала іншій стороні
повідомлення про його розірвання за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання чи його не
було розірвано (припинено) в іншому порядку, передбаченому Договором
6.2. У разі порушення Клієнтом будь-яких умов Договору чи за наявності інших підстав, передбачених
Договором або діючим законодавством України, Банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір,
попередивши Клієнта будь-яким із доступних для Банку засобів, при цьому, датою розірвання Договору у такому
випадку вважається дата відправлення Банком відповідного повідомлення Клієнту.
7. Відповідальність Сторін
7.1 Банк не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання ним умов цього Договору у зв'язку з
несвоєчасним перерахуванням до Банку сум пенсій та грошової допомоги установами соціального забезпечення та
Пенсійного фонду України.
7.2 Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо таке
невиконання є наслідком обставин непереборної сили таких як повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, воєнні
дії, зміни у законодавстві чи з інших причин, що виникли після підписання цього Договору і які Сторони не могли
передбачити (обставини форс-мажор).
8.Інші умови
8.1 Клієнт, підписанням цього Договору погоджується, у випадку одержання Банком письмової інформації про смерть
Клієнта, Банк припиняє зарахування коштів, що надійшли від установ соціального забезпечення та Пенсійного фонду
України для зарахування на Рахунок Клієнта.
8.2 Суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на Рахунок Клієнта до місяця його смерті, включно разом з
процентами, є спадковим майном і розподіляються між спадкоємцями Клієнта у відповідності з діючим законодавством
України.
8.3. Метод та порядок нарахування процентів, а також виплата нарахованих процентів здійснюються в порядку та у
розмірі, визначеному умовами Договору та Чинними Тарифами Банку.
8.4 Клієнт цим уповноважує Банк на передачу інформації про Клієнта, цей Договір, операції по Рахунку, та іншу
інформацію, що становить банківську таємницю, своїм афілійованим компаніям та дочірнім компаніям, компаніям групи
PIRAEUS BANK S.A., уповноваженому органу з питань фінансового моніторингу, юридичним, податковим
консультантам, радникам, аудиторам, третім особам, що надають послуги Банку, Пенсійному фонду України та органу
соціального забезпечення, правоохоронним органам, суду, органам нотаріату на їх письмовий запит, в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
8.5 Клієнт підписанням цього Договору доручає та уповноважує Банк здійснювати договірне списання грошових
коштів з Рахунку Клієнта у випадках та в порядку, передбаченому Договором, Правилами та чинним законодавством
України, на що Клієнт уповноважує Банк шляхом підписання цього Договору, в тому числі здійснювати договірне
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списання грошових коштів з Рахунку Клієнта у випадку помилкового зарахування на Рахунок з вини банку платника,
інших сум, належних до сплати Клієнтом за Договором (повністю або частково), в тому числі сум, що належні до
повернення установам соціального забезпечення чи Пенсійного фонду України. Клієнт цим доручає Банку здійснювати
договірне списання коштів з Рахунку в сумі вартості наданих Банком послуг, суми грошових коштів, що були помилково
чи надмірно зараховані на Рахунок Клієнта та інші суми, належні до сплати Клієнтом, в тому числі, але не виключно, з
метою погашення заборгованості Клієнта перед Банком за будь-якими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом,
включаючи, але не обмежуючись, договори про надання кредиту, а також суми витрат Банку, утримання та сплата сум
обов'язкових платежів, в тому числі тих, які виникають у випадку, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти платежу,
та, при необхідності, здійснити конвертаційну (обмінну) операцію (купівлю / продаж) іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України без необхідності отримання окремої заяви від Клієнта на
купівлю/продаж/конверсію з утриманням чи наступним договірним списанням (після зарахування на Рахунок) вартості
послуг Банку за здійснення такої операції, та перерахувати суму коштів, отриманих за рахунок такої операції, в рахунок
оплати вартості послуг Банку та інших обов’язкових платежів/заборгованості Клієнта перед Банком, але не обмежуючись
ними. При цьому Клієнт уповноважує Банк визначити курс/крос-курс такої купівлі/продажу/обміну (конвертації) на рівні
курсу/крос-курсу, що існує на міжбанківському валютному ринку України для відповідного виду валюти та з
використанням якого Банком укладаються угоди на міжбанківському валютному ринку України на дату здійснення такої
операції або, на розсуд Банку, по відповідному курсу (в залежності від транзакції Клієнта), що не повинен відрізнятися
більш ніж на 2% від курсу, встановленого в операційній касі Банку станом на відповідну дату.
Клієнт беззаперечно, безумовно та безвідклично надає право Банку списати шляхом договірного списання всі
витрати, пов‘язані із зазначеною конвертацією (обміном) коштів Клієнта у валюту відповідного Боргового зобов’язання,
включаючи (але не виключно) комісії Банку (згідно з діючими тарифами), обов’язкові платежі до бюджету та
позабюджетних фондів за операції купівлі/продажу/обміну (конвертації) валют та всі інші витрати (в тому числі
обов’язкові в силу закону) з будь-якого рахунку Клієнта.
У випадках, якщо на операції з іноземною валютою, зазначенні в цьому пункті нараховуються та утримуються
податки та/або збори відповідно до вимог чинного законодавства Клієнт доручає і уповноважує Банк на умовах,
передбачених у цих Правилах, від імені та за рахунок Клієнта, нараховувати, утримувати та сплачувати суми податків,
зборів чи платежів, які мають бути сплачені з операцій Клієнта у розмірі передбаченому законодавством. Для сплати таких
податків, зборів чи платежів Клієнт уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання з будь-якого Рахунку
Клієнта, відкритого в Банку, відповідної суми податку, збору чи платежу, розраховану відповідно до вимог чинного
законодавства України, та перераховувати таку суму отримувачам визначеним чинним законодавством
8.6 В усьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та Правилами.
8.7 Цей договір оформляється в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник
договору надається Клієнту, другий зберігається в Банку.
8.8 Клієнт підписанням цього Договору надає Банку безвідкличну та безумовну згоду на обробку (збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення,
знищення) персональних даних Клієнта відповідно до Політики з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
в цілях, визначених законодавством, в тому числі, з метою надання банківських послуг. Клієнт підтверджує, що він
ознайомлений з метою збору його персональних даних, правами, що надані йому законодавством у зв’язку із включенням
його персональних даних до бази персональних даних, з відомостями щодо володільця та розпорядника бази персональних
даних, до якої Банком включено персональні дані Клієнта, та осіб, яким ці дані передаються згідно з Політикою з обробки
персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
8.9. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що отримав примірник Договору.

9.Реквізити та підписи Сторін:
Банк:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Юридична адреса: вул. Іллінська, 8,
м. Київ, 04070, Україна,
к/рUA823000010000032003101601026в
Нацiональному Банку України
Код платника податків згідно Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України :
20034231
Відділення

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:

Підписи сторін:
Клієнт:

Банк:

(

)

(

)

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