ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
В МЕЖАХ ПАКЕТУ ПОСЛУГ «___________»
№
/
м. Київ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», створене відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04070, Україна, м. Київ, вул.
Іллінська, 8, (надалі – «Банк»), в особі
,
діє на підставі довіреності №
від
, з однієї сторони та
Громадян
Документ, що посвідчує особу:
Серія, номер:
Виданий:
з іншої сторони (надалі – «Клієнт»), Клієнт та Банк надалі разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір про відкриття, обслуговування
банківських рахунків в межах Пакету Послуг «___________» № ______ від _______(надалі – «Договір»), про наступне:
1. Предмет Договору
1.1.
Банк, на підставі наданої Клієнтом Заяви на отримання Пакету послуг «__________» (надалі – «Пакет») та інших документів Клієнта згідно з
вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, відкриває рахунки, надає Клієнту послуги розрахунково-касового облуговування та
офоромлює інші послуги, що входять до обраного клієнтом Пакету. Пакет оформлюється за умови сплати Клієнтом обов’язкових Комісій згідно з Чинними
Тарифами, що встановлені для Пакету «__________».
1.2.
Вартість та перелік послуг, що надаються Банком Клієнту згідно з цим Договором, визначається в Чинних Тарифах визначених для відповідного
Пакету, які є невід’ємною частиною цього Договору. Реквізити поточних Рахунків, які відкриваються (відкриті) на підставі Договору, вказуються в
Інформаційній довідці про відкриті рахунки в Банку, яка оформлюється Банком при зверненні Клієнта до відділення Банку і є невід’ємною частиною Договору. У
випадку відкриття нових рахунків на підставі Договору, Банк видає Клієнту оновлену Інформаційну довідку про відкриті рахунки.
2. Загальні умови
2.1. Детальні умови відкриття, користування та обслуговування Пакету, права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання умов Договору, детальні порядок зміни і припинення Договору, умови взаєморозрахунків передбачені Чинними Тарифами та «Правилами
комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»» (надалі –«Правила»), які є невід’ємною частиною Договору. Правила є
загальнодоступними та розміщені на Офіційному сайті Банку www.piraeusbank.ua (надалі – «сайт Банку») та/або на інформаційних стендах у приміщеннях
установ Банку. Сторони домовились, що умови Правил щодо надання та користування певним видом послуг 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 Договором.
2.2. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує та гарантує наступне:
2.2.1. своє ознайомлення з Правилами, Чинними Тарифами та Договором до моменту 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, як дата, з якої такі зміни починають бути чинними або дата розміщення таких змін до Правил, Чинних Тарифів на
сайті Банку;
2.2.2. Свою згоду та визнання того, що до Правил, 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;
2.2.3. Свою згоду з тим, що інформування Клієнта про зміни до Правил, Чинних Тарифів Банк здійснює, використовуючи контакти Клієнта, зазначені у АнкетіЗаяві, 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;
2.2.4. Свою згоду, розуміння та визнання Правил, Чинних Тарифів, які діють у редакціях на дату приєднання Вкладника 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, не потребують додаткового підписання
Сторонами, їх положення є обов’язковими для застосування до правовідносин між Банком та Клієнтом (його Довіреними особами), протягом всього строку дії
Договору;
2.2.5. 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;
2.2.6. Свою згоду та надання Банку повноважень на вчинення всіх визначених в Правилах дій;
2.2.7. 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;
2.2.8. Отримання Інформаційної довідки про відкриті рахунки в Банку та банківські реквізити щодо їх поповнення, яка містить реквізити всіх Рахунків, відкритих
на підставі Договору, отримання свого примірника Договору.
3.Інші умови
3.1.
Всі терміни, що використовуються в цьому Договорі з великої літери, мають таке ж значення, що визначено для відповідного терміну в Правилах чи
Чинних Тарифах. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
3.2.
Всього на папері роздруковані два примірники Договору, які складені українською мовою по одному примірнику для кожної Сторони. Обидва
примірники мають однакову юридичну силу.
3.3.
Договір набув чинності _____ та діє безстроково, до моменту його припинення (розірвання) в порядку, визначеному Договором, в тому числі
Правилами, та/або чинним законодавством України.
3.4.
Всі зміни та доповнення до Договору вносяться лише за письмовою згодою Сторін та є чинними, якщо вони складені у письмовій формі та підписані
уповноваженими представниками Сторін, якщо інше прямо не визначено в Договорі, в тому числі в Правилах.
3.5.
Клієнт просить вважати наведений в розділі 4 «Реквізити Сторін» цього примірника Договору зразок підпису Клієнта обов’язковим при здійсненні
операцій за Рахунком, за винятком операцій, що здійснюються за допомогою сервісу дистанційного обслуговування «winbank».

Банк:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Юридична адреса:
вул. Іллінська, 8,
м.Київ, 04070, Україна,
к/р UA823000010000032003101601026
в Нацiональному Банку України,
Код платника податків згідно Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України : 20034231

4. Реквізити Сторін

Клієнт:
Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Документ, що посвідчує особу:
серія, номер:
Виданий:
Реєстраційний номер облікової карти платника податків:
Адреса місця реєстрації:
Адреса фактичного місця проживання:
Телефон _______

Підписи Сторін:
Банк:

Клієнт:

(
)
(
)
Зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений, про що підтверджую своїм підписом.
Клієнт ____________________

1

