ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ №
(ПАКЕТ МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ)
м. Київ

_______201_ року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК», (далі – Банк), в особі
_____________________________, що діє на підставі ____________________, з однієї сторони, та фізична
особа ________________________________, (далі – Клієнт), ________________ року народження, паспорт
серії ____
№ ______, виданий___________________________________, дата видачі:___________,
реєстраційний номер платника податків _________________, з другої сторони, (далі разом – Сторони та
кожен окремо – Сторона), уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відкриває Клієнту поточний рахунок
№__________ в ___________(________________________) (надалі – Рахунок) на який зобов’язується
приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять Клієнту, для зберігання і здійснення розрахунковокасових операцій за допомогою платіжних інструментів.
1.2. Банк надає Клієнту послуги з приймання та зарахування на Рахунок грошових коштів, що йому
надходять, виконує розпорядження Клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з Рахунку та
проводить інші операції по Рахунку (надалі - Послуги) відповідно до умов цього Договору та законодавства
України, а Клієнт здійснює оплату наданих Банком Послуг у розмірі, визначеному діючими Тарифами, що

затверджені відповідним колегіальним органом Банку у встановленому Банком порядку, в якому
наведено перелік послуг та встановлені розміри грошової винагороди Банку за їх надання при
обслуговуванні клієнтів-фізичних осіб (надалі - Тарифи).
Тарифи в частині переліку послуг, які надаються за цим Договором і відповідних винагород
Банку, є невід’ємною частиною Договору, та оприлюднюються на Сайті Банку та/або
розміщуються у доступних для клієнтів місцях надання Банком послуг. Тарифи можуть
змінюватись Банком, без необхідності окремого погодження (згоди) Клієнта, про що Клієнт
повідомляється у порядку, відповідно до умов Договору.
2. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА
РЕЖИМ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Банк відкриває Клієнту Рахунок у відповідності до вимог законодавства України після надання
Клієнтом до Банку повного пакету документів, згідно переліку, передбаченого законодавством України, та в
порядку, що встановлюється Законом України «Про захист персональних даних», нормативно-правовими
актами Національного банку України з питань відкриття та використання рахунків у національній та
іноземній валюті, запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом (далі – Законодавство), після здійснення повної ідентифікації Клієнта та/або
осіб, уповноважених розпоряджатися Рахунком.
2.2. Банк виконує операції по Рахунку лише за дорученням Клієнта або на підставі платіжних вимог
стягувачів у разі примусового списання коштів, у безготівковій та готівковій формах, в порядку, строки та
на умовах, передбачених законодавством України та цим Договором.
2.3. Сторони домовились, що під час здійснення розрахункових операцій, Клієнт використовує
платіжні інструменти, передбачені законодавством України.
2.4. Банк виконує операції по Рахунку на підставі розрахункових документів, оформлених належним
чином згідно вимог законодавства України, у безготівковій та готівковій формах в день надходження до
Банку розрахункового або касового документа в межах операційного часу, який встановлюється Банком
самостійно шляхом видачі відповідного наказу, та доводиться до відома Клієнта шляхом розміщення
відповідних оголошень в доступних для Клієнта приміщеннях Банку.
Розрахункові документи, які надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного робочого
дня.
Повернення Банком невиконаних розрахункових та супровідних документів, оформлених Клієнтом,
з обставин, передбачених цим Договором та законодавством України, здійснюється протягом операційного
часу в день їх надходження або наступного робочого дня безпосередньо Клієнту або уповноваженій особі
Клієнта.
2.5. Клієнт на підставі цього Договору, шляхом укладання договору про внесення змін та доповнень
до нього, або інших договорів про надання банківських послуг, які міститимуть всю необхідну інформацію,
що потрібна Банку для списання ним коштів з Рахунку Клієнта, може надати Банку доручення на договірне
списання коштів зі свого Рахунку на користь третіх осіб згідно окремо укладених між Банком та Клієнтом
договорів.
2.6. Цим Клієнт відповідно до Цивільного кодексу України, норм Закону України “Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні”, нормативних актів НБУ:

2.7. доручає (надає розпорядження) Банку самостійно здійснювати договірне списання грошових
коштів з Рахунку як плату за надані Банком послуги з розрахунково-касового обслуговування в розмірі,
передбаченому Тарифами Банку.
2.8. в разі порушення Клієнтом зобов‘язань за будь-яким кредитним договором, укладеним між
Сторонами на момент підписання ними цього Договору або який буде укладено між Сторонами в
майбутньому, надає Банку право щодо погашення кредитної заборгованості та/або сплати процентів за
користування кредитом, неустойки (штраф,пеня), комісійних винагород шляхом договірного списання з
Рахунку, отримати суму, необхідну для повного виконання зобов‘язання, включаючи кредит, проценти,
неустойку, відшкодування збитків, комісійну винагороду за кредитним договором, витрати щодо здійснення
забезпеченої заставою вимоги. Право на договірне списання вважається таким, що перейшло до Банку, в
день, наступний за днем, коли зобов'язання кредитним договором мало бути виконано відповідно до його
умов.
Сторони домовились, що договірне списання на умовах будь-якого з пунктів цього Договору не
потребує підписання додаткових заяв, згод, документів.
2.9. Сторони узгодили, що у випадку відсутності або недостатності у Клієнта коштів у валюті,
необхідній для виконання будь-яких грошових зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором, Клієнт
безвідклично доручає (наділяє Банк правом) списувати кошти з Рахунку Клієнта в будь-якій іншій валюті в
сумі необхідній для виконання цього пункту та здійснювати від імені Клієнта операції з продажу, купівлі,
обміну необхідної валюти на міжбанківському валютному ринку України (МВРУ) за комерційним курсом,
встановленим на день здійснення відповідної операції, з метою придбання (отримання) коштів у необхідній
валюті з обов’язковим зарахуванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти,
на Рахунок з подальшим списанням їх в погашення грошових зобов’язань Клієнта перед Банком. При цьому
Клієнт надає право Банку утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу
іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок
Клієнта в національній валюті; або Клієнт доручає Банку утримати із суми в гривнях, яка перерахована на
купівлю іноземної валюти або банківських металів, комісійну винагороду
Всі витрати, пов’язані із здійсненням Банком операцій з продажу, купівлі, обміну іноземної валюти
за цим дорученням Клієнта, включаючи (але не виключно) комісії Банку, обов’язкові платежі до
Державного бюджету та фондів за операції купівлі-продажу валют та всі інші витрати, покладаються на
Клієнта, які Клієнт доручає Банку утримувати та перераховувати з суми грошових коштів Клієнта.
Продаж/купівля/обмін іноземної валюти з метою придбання (отримання) коштів у валюті, необхідній
для виконання Клієнтом відповідних зобов'язань, здійснюється Банком на підставі умов цього пункту, що за
домовленістю Сторін є Заявою на купівлю/ Заявою на продаж іноземної валюти (далі - Заява). Заява
вважається оформленою/поданою Клієнтом та прийнятою Банком до виконання в день настання відповідної
події. Сторони обумовлюють, що Заява є безвідкличною та діє протягом всього строку дії цього Договору,
реалізація положень цього пункту не потребує отримання будь-яких вимог, розпоряджень та /або інших
додаткових документів від Клієнта.
2.10. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження, виключно в
межах залишку коштів на Рахунку Клієнта, та в черговості, визначеній законодавством України.
2.11. Банк набуває право, а Клієнт цим погоджується з Банком, що Банк має право змінювати
Тарифи без необхідності окремого погодження (згоди) Клієнта. У випадку зміни Тарифів встановлених
Банком, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта шляхом публікації на сайті Банку
http://bankalpari.com або розміщення його на інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях Банку
та його відділеннях, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх впровадження. Після
публікації на сайті Банк має право також надсилати клієнту повідомлення про такі зміни із зазначенням
адреси сайту для самостійного ознайомлення Клієнта шляхом надсилання електронного листа на
Електронну поштову скриньку Клієнта, та/або надсилання СМС. При цьому Банк не відповідає за
ознайомлення Клієнтом з інформацією в Банку стосовно діючих Тарифів Банку. Клієнт зобов’язується
самостійно та своєчасно ознайомлюватися з діючими Тарифами Банку перед ініціюванням будь-якої тієї чи
іншої операції та оплачувати послуги Банку згідно діючих Тарифів та несе усі ризики у зв’язку не
виконання Клієнтом цього обов’язку.
Зміни до Договору набувають чинності, а нові Тарифи починають діяти з 16-го (шістнадцятого) дня
після розміщення та/або відправлення Банком повідомлення відповідно до абзацу першого цього пункту
Договору без їх погодження з Клієнтом.
У випадку, якщо Клієнт не погодиться зі змінами Тарифів, він має право припинити дію Договору
шляхом подання письмової заяви про закриття Рахунку, в якій зазначається інформація про реквізити
рахунку для перерахування на нього залишків коштів на Рахунку або їх видачу готівкою не пізніше, ніж за 3
(три) календарних дні до дати зміни Тарифів.
У разі відсутності письмової заяви Клієнта про припинення дії Договору нові Тарифи вважаються
погодженими Клієнтом. При цьому Банк надає Клієнту послуги за Тарифами, що діють до дати
впровадження нових Тарифів, а з дати впровадження нових Тарифів надає Клієнту послуги у відповідності
до нових Тарифів.»

Клієнт підтверджує свою можливість та здатність вчасно ознайомлюватися із зазначеною в
цьому пункті Договору інформацією Банку.
2.12. Надання інших послуг, що не обумовлені цим Договором, здійснюється Банком на підставі
окремо укладених договорів між Сторонами.
2.13. Зупинення операції, що здійснюється за дорученням Клієнта, проводиться Банком, у випадках,
передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму» в порядку та на терміни, що встановлені Законом
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму», Національним банком України та внутрішніми нормативними документами
Банку.
2.14. Цим Клієнт надає Банку право надавати на запит банку-кореспондента інформацію, яка
стосується ідентифікації Клієнта та операцій, що здійснюються на користь або за дорученням Клієнта, на
відповідний запит банку, який бере участь у забезпеченні проведення таких операцій.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
3.1. Банк бере на себе наступні зобов’язання:
3.1.1. приймати всі передбачені законодавством заходи для захисту та збереження ввірених йому
Клієнтом грошових коштів, які знаходяться на Рахунку, рівно як і інформації щодо Рахунку, операцій за
Рахунком та відомостей про Клієнта, яка становить банківську таємницю, за винятком випадків,
передбачених законодавством України.
3.1.2. видавати Клієнту або його довіреній особі, за наявності довіреності, оформленої у
відповідності до вимог законодавства України, на їх вимогу виписки з Рахунку з доданням необхідних
документів.
3.1.3. у випадку необхідності надавати Клієнту консультації з питань застосування банківського
законодавства та здійснення операцій по Рахунку.
3.1.4. Інформувати Клієнта про зміну Тарифів у порядку визначеному Договором.
3.2. Клієнт бере на себе наступні зобов’язання:
3.2.1. надавати на вимогу Банку всі документи і відомості, необхідні для належної його
ідентифікації, відкриття, переоформлення та закриття Рахунку, а також здійснюваних ним операцій, а також
необхідну інформацію для здійснення розрахунків та виконання Банком контролюючих функцій і копії
документів при здійсненні фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
При цьому, в разі внесення змін до вказаних документів – не пізніше п’яти робочих днів з моменту таких
змін повідомляти Банк про такі зміни.
3.2.2. дотримуватись порядку документального оформлення операцій по Рахунку, змін та доповнень
до цього Договору, ознайомлення з інформацією Банку, доступу в приміщення Банку.
3.2.3. не пізніше наступного дня з моменту отримання виписки по Рахунку, повідомляти Банк про
всі виявлені неточності та помилки у виписках з Рахунку та інших документах.
3.2.4. повідомляти Банк про зарахування на його Рахунок неналежних йому коштів і в 3-денний
термін з дня надходження коштів на Рахунок надавати Банку платіжне доручення на повернення коштів
відправнику.
3.2.5. у разі зміни фактичної адреси проживання та/або адреси реєстрації, зміну номерів телефонів
(інших реквізитів узгоджених Сторонами засобів комунікації) протягом трьох робочих днів з моменту таких
змін повідомити Банк, та надати до Банку підтверджуючі такі зміни документи.
3.2.6. своєчасно, в день здійснення операцій по Рахунку, сплачувати Банку плату за надані Послуги
згідно Тарифів Банку.
3.2.7. не використовувати Рахунок для здійснення підприємницької діяльності.
3.2.8. Не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні надати заявку на отримання готівкових коштів з каси
Банку.
3.2.9. Самостійно ознайомлюватись з інформацією щодо Тарифів Банку.
3.2.10. Забезпечувати збереження інформації, яка є банківською таємницею, в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
3.3. Банк має право:
3.3.1. відмовити у відкритті Рахунку та проведення операцій за Рахунком у разі неподання Клієнтом
необхідних документів або відомостей, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, що
регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе.
3.3.2. використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на Рахунку, гарантуючи їх наявність і
проведення операцій відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.
3.3.3. відмовити у проведенні будь-яких операцій за Рахунком при наявності фактів, що свідчать про
порушення Клієнтом правил користування Рахунком, передбачених законодавством України.
3.3.4. здійснювати примусове списання коштів з Рахунку Клієнта без його розпорядження виключно
у випадках, передбачених законодавством України.

3.3.5. припинити операції по Рахунку виключно у випадках та в порядку, передбачених
законодавством України.
3.3.6. здійснювати договірне списання коштів з Рахунку Клієнта згідно цього Договору та/або інших
договорів про надання банківських послуг, укладених з Клієнтом.
3.3.7. здійснювати договірне списання коштів з Рахунку Клієнта, згідно окремо укладеного
договору, у відповідності до вимог законодавства України.
3.3.8. Зупинити проведення операції, що здійснюється за дорученням Клієнта, у випадках та у
строки, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
3.3.9. Надавати на запит банку-кореспондента інформацію, яка стосується ідентифікації Клієнта та
операцій, що здійснюються на користь або за дорученням Клієнта, на відповідний запит банку, який бере
участь у забезпеченні проведення таких операцій.
3.3.10. надавати інформацію щодо Рахунку:
- Національному банку України, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим
та іншим органам та особам у випадках, передбачених законодавством України;
- аудиторам (аудиторським фірмам), що здійснюватимуть аудиторські перевірки Банку відповідно
до Законів України "Про банки та банківську діяльність" та/або "Про аудиторську діяльність.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. розпоряджатись на свій розсуд грошовими коштами на своєму Рахунку з додержанням вимог
законодавства України, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.
3.4.2. отримувати готівкові кошти з Рахунку, за умови наявності коштів на Рахунку та у випадках,
передбачених законодавством України та цим Договором.
3.4.3. отримувати довідки, інформацію про стан Рахунку в Банку, рух коштів за ним.
3.4.4. в будь-який час закрити Рахунок, подавши до Банку заяву встановленого зразка.
3.4.5. надати Банку розпорядження щодо коштів, що знаходяться на Рахунку, на випадок своєї
смерті (заповідальне розпорядження) та/або довіреність третій особі на право розпорядження Рахунком,
оформивши їх в Банку або в порядку, передбаченому законодавством України.
3.4.6. оформити довіреність на розпорядження Рахунком іншій особі.
4. ЗМІНА АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ
4.1. Договір може бути змінено або розірвано Сторонами, або за вимогою однієї із Сторін у
випадках, передбачених цим Договором та в порядку, встановленому законодавством України.
4.2. Рахунок закривається в чотирьох валютах одночасно в порядку, передбаченому законодавством
України.
4.3. Договір розривається за заявою Клієнта у будь-який час.
4.4. Сторони узгодили, що у випадку відсутності операцій за Рахунком протягом 3 (трьох) років (для
даного пункту Договору операціями за Рахунком вважаються будь-які проведені по Рахунку операції за
виключенням операцій із сплати на Рахунок Клієнта нарахованих Банком Процентів та/або операцій по
списанню Банком винагороди за надані послуги згідно з Тарифами.) Банк має право:
4.4.1. у разі відсутності залишку грошових коштів на Рахунку закрити Рахунок. При цьому цим
Договором Сторони домовились, що Договір розривається, а закриття Рахунку не потребує підписання
додаткових заяв, згод, документів
4.4.2. у разі наявності залишку грошових коштів на Рахунку направити повідомлення Клієнту про
необхідність закриття рахунку та одержання залишку грошових коштів з Рахунку. При цьому, Клієнт,
отримавши повідомлення Банку про необхідність закриття Рахунку, зобов’язаний повідомити Банк про
наміри подальшої співпраці з Банком або надати Заяву на закриття рахунку та вказати в Заяві реквізити
іншого рахунку Клієнта для перерахування на нього залишку грошових коштів або отримати їх готівкою. У
випадку, якщо Клієнт письмово не повідомить Банку про наміри подальшої співпраці з Банком або не
надасть Заяву на закриття рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відправлення Банком
письмового повідомлення, Банк має право закрити Рахунок, а залишок коштів на Рахунку перерахувати на
балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів Банку за недіючими рахунками», на якому кошти
зберігатимуться до моменту звернення власника цих коштів. Проценти на залишок коштів за цим рахунком
не нараховуються. Сторони домовились, що в такому випадку Договір не розривається, а закриття Рахунку
не потребує підписання додаткових заяв, згод, документів.
5. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ
5.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює відшкодування коштів на підставі Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
5.2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику (Клієнту) Банку
відшкодування коштів за його вкладом (рахунком).Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі, які залучені Банком на умовах даного Договору, станом на день
початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку, але не
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день,

незалежно від кількості вкладів (рахунків) в Банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів
за вкладами визначена на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі
Інтернет за адресою: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.
5.3. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному Клієнту Банку
відшкодування коштів за вкладами (рахунками), включаючи відсотки, на день початку процедури
ліквідації Банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами,
встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів (рахунків) в
одному банку.
Нарахування відсотків за вкладами (рахунками) припиняється в останній день перед початком
процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з
підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
- у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
5.4. Клієнт набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за рахунок коштів
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в межах граничного розміру відшкодування коштів після
прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку. Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених Клієнту протягом дії
тимчасової адміністрації у Банку.
5.5. Відшкодування коштів за вкладом (рахунком) в іноземній валюті відбувається в еквіваленті
національної валюти України після перерахування суми вкладу (рахунку) за офіційним курсом
гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури
виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (у разі прийняття Національним банком
України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним
курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку
ліквідації Банку).
5.6. Згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти (на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб в мережі Інтернет за адресою: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-nevidshkodovuie):
- фізичної особа - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу
(депозиту) та/або банківського рахунку (вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року
щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року).
- за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
- передані банку в довірче управління;
- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
- розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою
протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до
категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України
"Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
- розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у
разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про
віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", один рік до дня прийняття
такого рішення);
- розміщені на вклад власником істотної участі банку;
- за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти
за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52
Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
- за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення
виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
- за вкладами у філіях іноземних банків;
- за вкладами у банківських металах;
- розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором несуть
відповідальність згідно законодавства України, умов цього Договору.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин
(включаючи, але не обмежуючись названими: стихійні лиха, дії державних органів, які роблять неможливим
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, військові дії) на час дії вказаних обставин. У
випадку, коли дія вказаних обставин продовжується більше трьох місяців, Договір може бути розірваний на
підставі заяви Сторони з повідомленням іншої Сторони за 10 робочих днів.
6.3. Всі суперечки, що виникають між Банком і Клієнтом з приводу Договору вирішуються в
порядку, передбаченому законодавством України.
6.4. Банк не несе відповідальності за прострочення повернення грошових коштів та сплати
Процентів, якщо таке прострочення відбулося не з вини Банку.
6.5. У випадку притягнення Банку до відповідальності за порушення валютного законодавства, що
відбулося з вини Клієнта, Клієнт протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання відповідного
письмового повідомлення Банку, відшкодовує Банку заподіяні збитки в повному обсязі, а також сплачує
Банку пеню в розмірі подвійної діючої облікової ставки НБУ від суми збитків за кожний день прострочення
відшкодування таких збитків.
6.6. Сторони несуть відповідальність за неправомірне розголошення або використання інформації,
яка є банківською таємницею, відповідно до чинного законодавства України.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. При виконанні Банком функцій податкового агента, Клієнт доручає Банку утримувати податок з
сум нарахованих (сплачених) Процентів Клієнту, та сплачувати (перераховувати) такий податок до бюджету
у порядку, розмірах та строки, визначені чинним законодавством.
7.2. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.3. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один - для Банку,
другий - для Клієнта.
7.4. Підписанням цього Договору, Клієнт надає право Банку на розповсюдження через електронні та
поштові адреси Клієнта або шляхом відправлення SMS-повідомлень за реквізитами, повідомленими Банку
Клієнтом, інформаційних повідомлень без будь-якого додаткового попереднього повідомлення Банком про
таке розповсюдження.
До таких повідомлень може відноситися будь-яка інформація, що стосуються цього Договору або
пов’язана з його виконанням, та інша інформація зокрема, але не виключно, щодо проведення акцій,
впровадження Банком нових послуг чи продуктів, інформація про послуги третіх осіб, що пов’язані з
послугами та продуктами Банку тощо.
7.5. Підписанням цього Договору, Клієнт надає свою згоду з дня його підписання, на використання та
обробку своїх персональних даних Банком - виключно для здійснення повноважень, необхідних для
відкриття, обслуговування банківських рахунків та надання послуг розрахунково-касового обслуговування,
відповідно до порядку встановленого Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
та нормативно – правовими актами Національного банку України.
Також Клієнт надає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам виключно в
межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„АЛЬПАРІ БАНК”
01033,Україна, м. Київ,
вул. Тарасівська,19
Код банку 380894
Код ЄДРПОУ 38377143
Тел. 364-73-70

КЛІЄНТ

________________________________________
Паспорт: _____________________,
вид._______________________________________,
дата видачі: __.__._______р.,
Місце прописки\реєстрації:
___________________________________________
Реєстраційний номер платника податків:
__________________________
______________/

______________/
Я, ______________________________ отримав (-ла) примірник договору № ______________від __.__.____ р.
«__» ____________ ______ року ______________________/________________/

Я, __________________________________, ознайомлений (а) з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб та отримав(ла) копію цієї довідки
дата ____________________р.

________________ _________________________
(підпис)
ПІБ

