В редакції від 10/05/ 2019 р.

місто ________________,

Договір банківського поточного рахунку №______
___________ дві тисячі ______________ року

АТ «Укрсоцбанк» - (надалі – Банк)
______________________________________________________________________________________, ідентифікаційний код ______________,
(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)
який є ____________________________________________________________________________________________________,
(необхідно зазначити статус платника податку відповідно до вимог чинного законодавства України)
в особі _______________________________________________________________________________,
який(а) діє на підставі ____________________________________________________________________ (надалі – «Клієнт»),
разом надалі – «Сторони»,
І. Заява про відкриття банківського поточного рахунку.
1. Просимо відкрити поточний рахунок (надалі – «Рахунок») на наступних умовах погоджених з Банком:
* 1. Просимо продовжити обслуговування поточного рахунку (надалі – «Рахунок») на наступних умовах погоджених з Банком:
1.1. Номер Рахунку ______________в валюті ______________.
1.2. Вид Рахунку __________________________ (необхідно зазначити вид рахунку).
1.3. Обслуговування Рахунку просимо здійснювати на умовах Тарифного пакету____________/Тарифів на обслуговування клієнтів мікро- та малого бізнесу
(обирається редакція в залежності від обраних умов обслуговування)
II. Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками (надалі – «Умови»), що є публічною пропозицією (офертою), та розміщені
на сайті Банку https://www.ukrsotsbank.com/ ) разом із цією Заявою (акцептом) складають договір банківського поточного рахунку (надалі – «Договір»).
ІІІ. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір на умовах викладених у цій Заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного
банківського обслуговування клієнтів роздрібного (мікро- та малого) бізнесу в АТ «Укрсоцбанк», Умовах та Тарифами на обслуговування клієнтів мікро- та
малого бізнесу, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цією Заявою підтверджуємо досягнення згоди щодо всіх
істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві.
IV. Доручаємо Банку здійснювати договірне списання відповідно до положень, зазначених в Умовах.
V. ** Клієнт зобов’язується здавати готівку до Банку в день надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта / наступного дня за днем надходження
готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта / не рідше, ніж один раз на п’ять робочих днів.(необхідно вибрати).
В день укладення Договору Клієнт надає Банку інформацію у письмовому вигляді з зазначенням найменування, адреси та строків здавання готівки до Банку
структурним підрозділом (структурними підрозділами) Клієнта у випадку його(їх) наявності.
*VI. Сторони домовилися, що Договір є новою редакцією, Договору _______________(необхідно зазначити назву договору банківського рахунку, на підставі
якого був відкритий рахунок) № _____________ від _______20_ р. укладеного між Сторонами, і подальше обслуговування Клієнта здійснюється на умовах
Договору.
* включається до тексту Договору у випадку укладання (переукладання) Договору за раніше відкритим Рахунком
** включається у разі його укладення Договору з юридичною особою

VII. *
Своїм підписом на Договорі Клієнт підтверджує, що йому відомо, які кошти є вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб».
* додається якщо вкладником є фізична особа – підприємець або особа яка провадить незалежну професійну діяльність
VIII. * До укладення Договору Клієнт ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ________________________ (підпис
Клієнта). * додається якщо вкладником є фізична особа – підприємець або особа яка провадить незалежну професійну діяльність
Примірник цього Договору Клієнтом отримано.
ДАТА ТА ПІДПИС
БАНК Акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”
Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,
Ідентифікаційний код 00039019
в особі _________________________________,
який (яка) діє на підставі Довіреності №______ _____
(ПІБ уповноваженої особи Банку)
Дата_____________ Підпис _______________
М.П.

КЛІЄНТ_____________________________________________________________
____________________ Україна, м. __________, вул. _____________
______________________________________,
______________________________________
п/р__________________в_________________ ___________________ код банку
____________
______________________________________
(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта)
М.П. (в разі наявності)
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