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ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

юридичних осіб / фізичних осіб – підприємців №       

 

м. Київ         місяць 202      року 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 

Банківська послуга – всі та/або будь-яка з послуг/дій Банку, яка замовлена Клієнтом та надається Банком 

Клієнту, на підставі Договору, Правил та Заяви про надання Банківських послуг, відповідно до умов чинного 

законодавства України, до яких, зокрема, належить але не виключно: (1) відкриття та обслуговування 

поточних рахунків; та/або (2) відкриття вкладних рахунків та розміщення вкладів ; та/або (3) послуги 

дистанційного обслуговування; та/або (4) надання послуги «Зарплатний проект»; та/або (5) видача 

корпоративної картки та її обслуговування. 

Зазначений перелік Банківських послуг не є вичерпним, і у випадку доповнення Правил певними 

Банківськими послугами, які не були передбачені Договором під час його укладення, Клієнт матиме право 

скористатися новими Банківськими послугами за умови підписання останнім відповідної Заяви про надання 

Банківської послуги в порядку, передбаченому Договором та Правилами. 

Боргові зобов’язання – всі та/або кожне з платіжних (грошових) та/або неплатіжних (не грошового 

характеру) зобов’язань Клієнта згідно Договору та/або у зв’язку з Договором. 

Випадок невиконання умов – факт(и) невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом положень(ня) 

договору(ів) / документа(ів) / правочину(ів), укладених з Банком. 

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені 

банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), 

банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки 

на такі кошти. 

Договір – цей Договір банківського обслуговування. 

Заява про надання Банківської послуги - підписаний Клієнтом письмовий(і) документ(и), у затвердженій 

Банком формі, що подається(ються) Клієнтом Банку в порядку, передбаченому Договором, для цілей 

отримання Банківської послуги, з пропозицією про отримання відповідної Банківської послуги. Заява, що 

прийнята Банком до виконання, є невід’ємною частиною Договору. 

Офіційний сайт Банку - www.altbank.ua 

Правила - Правила банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які є 

невід’ємною частиною Договору та складають із ним одне ціле. 

Сторони/Сторона - Клієнт та/або Банк. 

Тарифи – документ, в якому Банк встановлює розмір плати за Банківські послуги. Зміни до Тарифів можуть 

вноситись Банком у порядку передбаченому Правилами. 

Інші терміни та поняття, на які Сторони посилаються у Договорі, а також інші умови Договору визначені у 

Правилах, Заявах про надання Банківської послуги і Тарифах. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до умов Договору, у тому числі Правил та Заяви про надання Банківської послуги, Банк надає 

на вимогу Клієнта Банківську послугу, а Клієнт приймає Банківську послугу та зобов’язується належним 

чином виконувати зобов’язання, що встановлені в Договорі, у тому числі Правилах, Заяві про надання 

Банківської послуги та Тарифах відносно такої Банківської послуги, зокрема своєчасно та в повному обсязі 

здійснювати оплату за Банківські послуги. Розмір грошових вимог Банку визначається на підставі Договору у 

чітко встановленій сумі або шляхом надання критеріїв, які дозволяють встановити розмір цієї вимоги на 

конкретний час. 

2.2. Ціною Договору є сума грошових коштів, яку Клієнт зобов’язаний сплатити Банку згідно умов Договору, 

що складається з суми плати за Банківську послугу. 

2.3. Банк здійснює надання Банківських послуг за плату, що має сплачуватися Клієнтом Банку в порядку та на 

умовах Договору та згідно Тарифів Банку. Залежно від виду Банківської послуги видами оплати можуть бути 

проценти та/або комісійна винагорода, проте цей перелік не є вичерпним і Сторонами можуть бути погоджені 

інші види оплати. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ / ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ 

3.1. Банк здійснює надання кожної Банківської послуги Клієнту відповідно до Заяви про надання 

Банківської послуги, яка надається Клієнтом Банку в письмовому вигляді. 

3.2. Клієнт набуває права подавати Заяву про надання Банківської послуги лише після настання обставин, 

визначених Договором як попередні умови, якщо інше не буде письмово погоджене Сторонами. 

3.3. Після отримання Банком Заяви про надання Банківської послуги, Банк розглядає її і, якщо Банк погодився 

її виконати, вона має бути виконана згідно з умовами, зазначеними в такій Заяві про надання Банківської 

послуги. 
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Якщо Банк не погоджується з умовами, викладеними у Заяві про надання Банківської послуги, він не 

приймає таку Заяву про надання Банківської послуги до виконання. 

4. ПОПЕРЕДНІ УМОВИ 

4.1. Попередні умови (обставини), виконання (настання) яких є передумовою для подачі Клієнтом Заяви про 

надання Банківської послуги, вважатимуться виконаними (такими, що настали), якщо: 

4.1.1. Відсутній Випадок невиконання умов всіх та будь-якого з договорів (правочинів), укладених Клієнтом з 

Банком; 

4.1.2. Клієнтом було надано Банку документи, що підтверджують повноваження Клієнта та/або представників 

Клієнта, в засвідчених Клієнтом та/або нотаріально посвідчених копіях; 

4.1.3. Відсутні будь-які зміни / доповнення / заміни, про які не було повідомлено Банк в письмовій формі, в 

інформації / документації (в тому числі в тій, що підтверджує повноваження представників), що була отримана 

Банком від Клієнта та/або третьої особи на підставі Договору; 

4.1.4. Виконання (настання) інших умов (обставин), що вказані в Договорі та/або Правилах та/або доведені до 

Клієнта як попередні умови, виконання (настання) яких є передумовою для отримання Банківської послуги. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Права і обов’язки Банку та Клієнта виникають з моменту підписання Сторонами Договору. Договір є 

дійсним до припинення всіх Боргових зобов’язань шляхом їх повного виконання. Строк дії Договору 

становить максимальний строк (термін) належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за 

Договором, визначений Заявою про надання Банківської послуги, за обставини, що відсутній Випадок 

невиконання умов Договору. При наявності Випадку невиконання умов Договору, Договір залишається 

чинним доти, поки всі зобов’язання Сторін за Договором не будуть виконані в повному обсязі. У разі, якщо 

строк надання замовлених Клієнтом Банківських послуг закінчився і Клієнт не замовляє Банківські послуги 

протягом 1 (одного) календарного року, Договір вважається розірваним автоматично і не потребує укладення 

Сторонами додаткового договору. Договір не поширюється на зобов'язання, що виникли у Сторін до укладення 

ними Договору, якщо інше прямо не передбачене Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє 

Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору. 

5.2. Укладення Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна з Сторін не знаходиться під 

впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення (предмет Договору, 

права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. 

Клієнт приймає на себе ризик виконання умов Договору при істотній зміні обставин, якими керувались 

Сторони при укладанні Договору, в тому числі при зміні курсу гривні до іноземних валют. У разі істотної 

зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні договору, Договір може бути змінений/розірваний 

тільки за згодою Сторін. 

5.3. Договір підписаний в кількості примірників із розрахунку один примірник для кожної Сторони, кожен з 

яких є оригіналом. 

5.4. Шляхом підписання Договору Клієнт підтверджує, що він в день укладення Договору особисто отримав 

свій примірник Договору, з Тарифами Банку ознайомлений і згодний; умови Договору йому зрозумілі; з 

Правилами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з ними. 

5.5. Клієнт ознайомлений із Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та п. 4 ст. 26 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Інструкцією Інструкції про порядок 

відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і 

нерезидентів, інформацію передбачену частиною 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» отримав шляхом знайомлення на Офіційному сайті 

Банку.  

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК 

АТ «АЛЬТБАНК» 

Адреса: 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5 

тел.: +38 044 364 41 11, 0 800 211 111 

електронна адреса: contact@altbank.ua 

Код ЄДРПОУ: 19358784 

 

/ прізвище та ініціали 

представника/_________________ 

 

/ прізвище та ініціали 

представника/_________________ 

(М.П.) 

КЛІЄНТ 

      

Адреса:       

Код ЄДРПОУ:       

 

 

 

/     /_________________ 

 

М.П. (за наявності) 
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