
ДОГОВІР
банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням
електронних платіжних засобів – платіжних карток  № __________________________

                  м. Київ                                                                  ____.___________  201__

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”, далі – Банк, в
особі___________________________, який(а) діє на підставі Статуту, з одного боку та __________________
_________________________________________________________________________________, паспорт:
серія__ №_______, виданий _______________________________________  _____._______._______р.,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________, далі –
Клієнт/Держатель, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали цей Договір банківського рахунку, операції
за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, далі – Договір,
про наступне:
1.1. Банк відкриває Клієнту/Держателю поточний рахунок №2625_____________, валюта рахунку –
гривня/долари США/Євро, видає електронний платіжний засіб у вигляді пластикової платіжної картки
міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide і здійснює його обслуговування згідно Тарифів
"___________" та Публічного Договору банківського рахунку, операції за яким здійснюються з
використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток  (далі – Публічний договір),  що
розміщений на офіційному сайті Банку.
1.2. Операції за поточним рахунком проводяться Банком за Дебетово-кредитною платіжною схемою.
1.3. Права та обовязки сторін, умови обслуговування викладені у Публічному договорі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Перед підписанням цього Договору Клієнт/Держатель має обов’язково ознайомитись із умовами
Публічного договору.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Зміни та доповнення до цього Договору, окрім змін до Тарифів обслуговування Карткового рахунку,
можуть бути внесені тільки у письмовій формі, а саме шляхом укладення додаткових угод до Договору за
підписами уповноваженого представника Банка, скріпленого відбитком печатки Банка, та
Клієнта/Держателя.
3.2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами.
3.3. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної зі Сторін.
3.4. Клієнт/Держатель не може передавати всі або будь-яку частину своїх прав чи зобов’язань за цим
Договором третім особам без попередньої письмової згоди Банку. Цей Договір є обов’язковим для
спадкоємців Клієнта.
3.5. Усі повідомлення, що надаються однією Стороною іншій, повинні надсилатися з дотриманням
відповідних процедур, визначених чинним законодавством України та цим Договором, при доставці
особисто, поштою, телексом, телефоном чи факсом іншій Стороні.
3.6. Усі повідомлення, надіслані Банком засобами Систем дистанційного обслуговування вважаються
такими, що отримані Клієнтом через 7 (сім) календарних днів після їх надіслання Банком. Після
проходження цього строку настають усі правові наслідки, дата настання яких пов’язана з датою отримання
Клієнтом/Держателем повідомлень Банка, незалежно від того, чи отримає Клієнт/Держатель ці
повідомлення особисто.
3.7. Сторони гарантують та зобов’язуються зберігати банківську таємницю та несуть відповідальність за
її незаконне розголошення або використання банківської таємниці згідно чинного законодавства України.
3.8. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору
згідно чинного законодавства України.

4. ДОДАТКИ



- Заява про відкриття поточного рахунку (Додаток № 1);
- Тарифи"________", валюта рахунку - гривня/долари США/Євро (Додаток № 2);

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК: КЛІЄНТ/ДЕРЖАТЕЛЬ:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
01004, м. Київ,
бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, прим. 51
код банку 377090, ЄДРПОУ 36061927

______________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________
(підпис)

          Один примірник (оригінал) Договору Клієнт/Держатель одержав __.__.201_ р.  ____________
(підпис)

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлена(ий)
_____________ /___________________/

З Тарифами ознайомлена(ий)
_____________ /___________________/

З Правилами користування платіжними картками АТ «ЄПБ»
ознайомлена(ий)
 _____________ /___________________/

З умовами Публічного Договору банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням
електронних платіжних засобів – платіжних карток ознайомлений і погоджуюсь
_____________ /__________________/



Додаток №1
до Договору банківського рахунку,

операції за яким здійснюються з використанням
електронних платіжних засобів – платіжних карток

від __________________ №____________________

Заява
про відкриття поточного рахунку

Найменування Банку _____________________________________________
Особа, яка відкриває рахунок [прізвище, ім'я, по батькові (по батькові – за
наявності)]____________________________________________________________________ _____________.

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків1

Прошу відкрити поточний рахунок у _______________________________
                                                                                       (вид валюти)
на моє ім'я / на ім'я _______________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок
забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в
письмовій формі.
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
__________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.

Додаткова інформація ____________________________________________

"___"______________ 20__ р. _____________________________
(підпис власника рахунку / підпис особи,

яка відкриває рахунок на користь іншої особи)
__________________________________________________________________
Відмітки Банку
Відкрити поточний рахунок
у _____________________(вид валюти)   дозволяю

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку
покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

Керівник (підпис)
(уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20__ р.

N балансового рахунку
N особового рахунку Головний бухгалтер

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)
                                                                    (підпис)

____________
1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.




