
Д О Г О В I Р №____________ - КБ
про банківське розрахункове обслуговування з використанням

програмно-технічного  комплексу "Клієнт-Банк"

м.Київ                                                                             дд.мм.рррр

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК», що є платником податку
на прибуток на загальних підставах, яке в подальшому іменується «Банк», в особі         , який діє на підставі
, з однієї сторони, та

     , надалі - Клієнт, в особі       Руководитель який діє на пiдставi  Статуту підприємства, з іншої
сторони, а разом - Сторони,   уклали цей Договір про  наведене  нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Клієнт доручає, а Банк здійснює розрахункове обслуговування Клієнта в системі електронних платежів
каналами міжкомп’ютерного зв’язку з використанням програмно-технічного комплексу системи "Клієнт-
Банк" (далі за текстом - СКБ).
1.2. Банк надає Клієнту право використання СКБ, яка дозволяє здійснювати електронні платежі, передавати та
приймати конфіденційну інформацію у відповідності до потреб Клієнта та згідно з умовами цього Договору.
1.3. Цей Договір враховує взаємовідносини Сторін, закріплені в:

· Договорі про відкриття банківського рахунку №______    від дд.мм.рррр (далі - рахунок); (Гривня)

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Банк зобов'язаний:
2.1.1. Підключити Клієнта та ввести в експлуатацію СКБ протягом 5-ти банківських днів з дати укладення
цього Договору.
2.1.2. Передати відповідальній особі Клієнта інсталяційний набір СКБ, електронну інструкцію користувача.
2.1.3. Виконувати розрахункові операції за платіжними дорученнями Клієнта, що надійшли до Банку шляхом
використання СКБ (надалі - “електронними розрахунковими документами”):
-  в національній валюті - протягом операційного часу Банку, тобто з 9.00 год. до 16.00 год. У разі

надходження електронних розрахункових документів після закінчення операційного часу, виконувати
їх наступного операційного дня Банку, або того ж дня до 17.20 год. за бажанням Клієнта та у разі
наявності у Банка технічної можливості та за окрему плату, згідно до Тарифів на розрахунково-кассове
обслуговування, затверджених в установленому порядку (далі - Тарифи);

-  в іноземній валюті – протягом операційного часу Банку, тобто з 9.00 год. до 16.00 год.. У разі
надходження електронних платіжних доручень після 16.00 год. операційного дня Банку, а заяв на
продаж (купівлю) іноземної валюти після 10.30 год. – виконувати їх наступного операційного дня
Банку.

2.1.4. Приймати до виконання тільки електронні розрахункові документи, які розшифровані, підписані
електронними підписами відповідальних осіб Клієнта, не суперечать вимогам нормативно-правових актів
НБУ та встановленому порядку обробки таких документів, не містять помилок в реквізитах платежу
(електронні підписи, МФО, код ЄДРПОУ та ін.). Надавати Клієнту каналами міжкомп’ютерного зв’язку
інформацію про виконані або не прийняті до виконання електронні розрахункові документи шляхом надання
електронних квитанцій або електронних виписок.
2.1.5. Забезпечувати конфіденційність і збереження інформації щодо виконання умов цього Договору на весь
термін його дії.
2.1.6. Здійснювати прийом та обробку електронних розрахункових документів Клієнта тільки після отримання
від нього оформлених актів генерації або реєстрації відкритих ключів електронних підписів відповідальних
осіб і тільки у випадку  відповідності тим, що зазначені у картці із зразками підписів і відбитком печатки
Клієнта.
2.1.7. Виконувати роботи по технічному супроводженню СКБ, а саме надавати консультації з технічних
питань по телефону( “гарячій лінії”).
2.1.8. Вести протоколи обміну даними і виконувати архівацію електронних документів згідно з прийнятою в
Банку технологією.
2.2. Клієнт зобов'язаний:
2.2.1. Передавати інформацію до Банку узгодженими засобами та каналами передачі для проведення
розрахункових операцій в електронному вигляді з використанням наданої Банком системи захисту інформації
(паролі, електронні підписи, таблиці та ключі шифрування інформації тощо).
2.2.2. Проводити передачу інформації по розрахункових операціях у терміни зазначені у п. 2.1.3.



2.2.3. Своєчасно повідомляти Банк про зміну осіб, відповідальних за проведення операцій за рахунком та
зазначених у картці зі зразками підписів і відбитком печатки згідно з Додатком №1 до цього договору , для
зміни паролів та електронних підписів, які використовуються. В разі необхідності своєчасно звертатися до
відповідних служб Банку щодо негайного блокування свого інформаційного входу.
2.2.4. Зберігати технічні засоби, на яких встановлена Система, а також засоби захисту інформації у місцях,
недосяжних для сторонніх осіб, а у випадку наявності факту компрометації засобів захисту інформації,
терміново припинити використання Системи, довести це до відома Банк для здійснення позапланової заміни
ключів, паролів, реєстрації тощо.
2.2.5. Самостійно вирішувати питання щодо системного супроводження комп’ютера, на якому встановлено
СКБ, та периферійного обладнання до нього (моніторинг дискового простору, антивірусні заходи, архівація
даних, налагодження модему, принтера тощо).
2.2.6. Після отримання від Банку виписки з рахунку проводити звірку платіжних документів, складаючи
реєстр розрахункових документів, які відправлені в Банк каналами передачі інформації та прийняті Банком до
оплати, і, в разі виявлення розбіжностей, повідомляти про це Банк не пізніше наступного банківського дня.
2.2.7. Здійснювати плату за розрахункове обслуговування в СКБ в строки, в розмірі та в порядку, які
передбачені Тарифами Банку.
2.2.8. Ретельно дотримуватись всіх правил користування системою «Клієнт-Банк», оскільки, СКБ є власністю
Банку і Банк наділений всім комплексом правозахисних функцій, які спрямовані на захист власних майнових
та інтелектуальних прав власності у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.2.9. Шляхом укладення цього Договору надати згоду на надання Банком на запити інших банків-
кореспондентів, які беруть участь у забезпеченні проведення таких операцій, інформації, яка стосується
ідентифікації клієнта та операцій, що здійснюються на користь або за дорученням клієнта.

3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Банк має право:
3.1.1. Здійснювати операції по рахунку Клієнта в межах залишку коштів на його поточному рахунку.
3.1.2. В односторонньому порядку призупиняти дію цього Договору у разі порушення Клієнтом вимог п. 2.2.3.
та п. 2.2.4., до їх усунення.
3.1.3. Припинити розрахункове обслуговування Клієнта в СКБ у разі порушення порядка розрахунків за
договором(ами) банківського рахунку(ів).
3.1.4. Відновити обслуговування Клієнта на умовах цього Договору після повного погашення Клієнтом
заборгованості за за договором(ами) банківського рахунку(ів).
3.1.5. Використовувати всі наявні правові механізми для захисту власних майнових та інтелектуальних прав
власності на СКБ.
3.1.6. Надавати банкам – кореспондентам 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.
3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Вимагати від Банку виконання електронних розрахункових документів згідно з умовами цього
Договору.
3.2.2. У разі виникнення спірних питань у Клієнта по цьому Договору, звертатися до Банку з проханням
надати архівну та технологічну інформацію для з’ясування та усунення розбіжностей.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість та терміни оплати послуг, що надаються Банком Клієнту по цьому договору визначаються
Тарифами Банку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Банк несе відповідальність за своєчасне здійснення розрахункових операцій за платіжними дорученнями
Клієнта згідно з чинним законодавством України.
5.2. Банк не несе відповідальності за несвоєчасний обмін інформацією, який виник з вини ліній зв'язку,
перебоїв в енергозабезпеченні, пошкодження програмно-апаратних засобів Клієнта, та за достовірність
інформації в розрахункових документах  Клієнта.
5.3. Банк не несе відповідальності за втрату Клієнтом засобів захисту чи відомостей про систему захисту
інформації, або передачу їх третій стороні (особі), а також за несвоєчасне поновлення системи захисту Клієнта
при зміні відповідальних осіб.
5.4. Банк не відповідає за збитки, прямі або непрямі,  які несе Клієнт в результаті порушення з вини Клієнта
правил використання або неможливості використання програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".
5.5. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, наданої електронними каналами передачі
інформації.



5.6. Клієнт несе повну відповідальність за виконання платіжної дисципліни згідно з чинним законодавством
України.

6. “ФОРС-МАЖОР”
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень
цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю
невиконуючої  Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни,
страйки, військові дії, громадянське безладдя (далі – “форс-мажор”), але не обмежуються ними. Період
звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, яка не виконує свої обов’язки,
“форс-мажору”. Про настання “форс-мажорних” обставин Сторони мають інформувати одна одну
невідкладно, з наданням підтверджуючих документів компетентних державних органів України. Якщо ці
обставини триватимуть більш ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого
виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування
другою Стороною можливих збитків.
6.2. Сторона, що понесла у зв’язку з “форс-мажорними” обставинами збитки через невиконання та (або)
призупинення іншою Стороною виконання своїх обов’язків згідно з цим Договором, має право вимагати та
отримувати від неї, а також від компетентних органів та організацій, документального підтвердження
вищевказаних подій.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. А в разі
недосягнення згоди – в судовому порядку.

8. ІНШІ  УМОВИ
8.1. Цей Договір вважається укладеним на невизначений термін і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами. Договір може бути змінений за домовленістю Сторін шляхом укладення додаткової угоди,
підписаної Сторонами. Дговір втрачає чинність у разі припинення дії договорів наведених в п. 1.3.
8.2. Цей Договір та Додатки до нього складені українською мовою, в двох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.3. Програмне забезпечення, що надається Клієнту Банком, не може бути передане Клієнтом третім особам.
8.4. Клієнт має можливість засобами СКБ з 9.00 до 20.00 год. відправити запит на формування поточної
виписки або виписок за період.
8.5. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання зобов'язань за цим Договором
зацікавлена Сторона попереджає іншу Сторону про намір розірвання договору за 20 днів у письмовій формі.
8.6. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
8.7. Всі додатки до цього Договору і додаткові угоди, укладені між Банком і Клієнтом, складають його
невід'ємну частину.
8.8. До цього Договору додаються:

*Додаток №1    Перелік відповідальних осіб по системі «Клієнт-Банк»

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК:                                                                                          КЛІЄНТ:
АТ «ЄПБ»
01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса,
буд. 11, приміщення 51
код Банку 377090
Код за ЄДРПОУ 36061927

_____________________
МП

Адреса
Рах.№        в АТ «ЄПБ»
у м.Києві
МФО 377090 код ЄДРПОУ

________________________
МП



Додаток №1

ДО  ДОГОВОРУ  ПРО БАНКІВСЬКЕ  РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ  З ВИКОРИСТАННЯМ  ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО

КОМПЛЕКСУ “КЛІЄНТ-БАНК” № 159289003 ВІД 29.12.2012

1. Правом електронного підпису володіють наступні посадові особи Клієнта:

__________________________________________________________________
Керівник ( Посада, П.І.Б. )

___________________________________________________________________
Головний бухгалтер ( Посада, П.І.Б.)

___________________________________________________________________
Працівник ( Посада, П.І.Б.)

2. Документи, підписані за допомогою електронного підпису, будуть прийматися Банком,  починаючи
з “___” _________ 200_ р.

3. Термін дії ключової дискети встановлюється до розірвання договору.

4. Посадові особи Клієнта, вказані в п.1 Додатку, і посадові особи Банка, зобов'язуються вживати всіх заходів
до збереження в таємниці коду електронного підпису.

5. Здійснення зв'язку:
Банк  тел. (044)277-47-05
Клієнт тел.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК:                                                                                    КЛІЄНТ:

АТ «ЄПБ»
01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса,
буд. 11, приміщення 5
код Банку 377090
Код за ЄДРПОУ 36061927

______________________
МП

АТ "ЄПБ"
01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса,
будинок 11, приміщення 51
Рах.№ _____________в АТ «ЄПБ»
код Банку 377090 код ЕДРПОУ 36061927

________________________
МП


