ТИПОВА ФОРМА в редакції від __ _______ 20__р.
(для фізичних осіб)

ДОГОВІР № ____
ПРО ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО (КАРТКОВОГО) ПОТОЧНОГО , ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ
м.__________ (Україна)

"_____" __________________ 20______ року

СТОРОНА 1.
Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк", надалі за текстом "Банк", в особі _____________________________, що діє на підставі Довіреності №______ від “____”________ 20___ року, та
СТОРОНА 2.
Громадянин (ка)
Прізвище

Латинська
транслітерація

Ім‟я

Латинська
транслітерація

По батькові
Пароль (дівоче прізвище
матері)
Дата та місце народження

Число____ місяць_________ рік _____, місце ______________________

Паспорт

серія____ номер ________ Дата видачі _____ місяць ________ рік_____ Ким виданий
_______________________

Адреса реєстрації

Поштовий індекс______ місто__________ вулиця ________ буд. ___кв. ____
Поштовий індекс ____ місто_____________вулиця _________________

Адреса для листування

буд._____ кв._______, тел.______________, моб. тел. ________________, факс________________
Електронна адреса _____________@________________________

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків
Місце роботи, посада

Назва ___________________, адреса_____________, тел._____________ Посада __________________,
з якого часу працюєте на цьому місці_______

Спосіб отримання
щомісячних Виписок за
Рахунком

 банк

 адреса електронної пошти

надалі за текстом - "Держатель",
надалі за текстом разом - "Сторони", а окремо - "Сторона", уклали цей договір про відкриття банківського (карткового) поточного, депозитного
рахунку та обслуговування платіжної картки, надалі за текстом "Договір", про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Всі терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Правилами здійснення операцій за банківськими (картковими) поточними
та депозитними рахунками, відкритими фізичним особам в ПАТ „Укрсоцбанк” від "___" ______________ 20__р., затвердженими та опублікованими у
встановленому порядку, а також розміщеними на сайті http://www.unicredit.com.ua/ (надалі – „Правила”.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю
Рахунок/Рахунок та Депозит (обирається необхідне):

 Універсальний.
1.1.1. №_________________ в ___________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету __________________________
(обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від __.__.200_ року), розміщеного на
сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі – „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу _________________ (вказати тип Картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої
здійснюється кредитування Рахунку протягом строку дії Картки для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення
заборгованості за Кредитною лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця,
наступного за місяцем закінчення терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати
визначається Правилами та Тарифами.
1.1.4. У разі випуску Картки на новий строк, користування Кредитною лінією продовжується на строк дії випущеної на новий строк Картки.
Умови випуску Картки на новий строк та продовження строку надання Кредитної лінії обумовлюються Правилами.
1.1.5. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами
Додаткових угод до цього Договору.
1.1.6. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає __ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____) процентів річних, процентна ставка за
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простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних. Процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом
встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.
1.1.7. В якості забезпечення виконання зобов’язань Держателя, пов’язаних з кредитуванням Рахунка, щодо погашення Кредиту, визначеного
пунктом 1.1.3. цього Договору, сплати процентів за користування ним, комісій, а також можливої неустойки
__________________________________ (вказати вид забезпечення: укладається договір застави, поруки, інше).
1.1.8.* Поповнення Рахунку шляхом безготівкового перерахування коштів, які надійшли на користь Держателя як заробітна плата, аванс на
відрядження та інші виплати від особи, з якою Держатель перебуває в трудових відносинах, здійснюється за наступними реквізитами:
ПАТ «Укрсоцбанк», Код Банку 300023, ідентифікаційний код 00039019, рахунок для зарахування коштів у гривнях № 29241000280070,
призначення платежу „Перерахування заробітної плати/авансу/лікарняних/відпускних/матеріальної допомоги тощо) на Рахунок №
2625_____, П.І.П. Держателя.”
* - включається до умов Договору у випадку зарахування на Рахунок заробітної плати та інших виплат без реалізації зарплатного проекту.

 Бюджетний.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року), розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі –
„Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу _____________ (вказати тип Картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої
здійснюється кредитування Рахунку протягом строку дії Картки для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення
заборгованості за Кредитною лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця,
наступного за місяцем закінчення терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати
визначається Правилами та Тарифами.
1.1.4. У разі випуску Картки на новий строк, користування Кредитною лінією продовжується на строк дії випущеної на новий строк Картки.
Умови випуску Картки на новий строк та продовження строку надання Кредитної лінії обумовлюються Правилами.
1.1.5. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами
Додаткових угод до цього Договору.
1.1.6. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за,
Кредитом складає - до 15 числа місяця наступного за місяцем формування щомісячної Виписки _____(___) процентів річних, з 15 числа місяця
наступного за місяцем формування щомісячної Виписки ____(___) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____)
процентів річних, процентна ставка за простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим
Овердрафтом складає ___(____) процентів річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим
Кредитом, простроченим Овердрафтом встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.
1.1.6.* Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає___(_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає ___(_____) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом
встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.
* п. 1.1.6.* обирається Сторонами у випадку обслуговування Рахунку на умовах Тарифного пакету „Бюджетний”
1.1.7. Якщо Держатель не звернеться до Банку для вирішення питання подальшого обслуговування Рахунку до дати звільнення з роботи в
Організації – роботодавця \ відрахування та\або закінчення навчання у Навчальному закладі, Банк має право в день звільнення \ відрахування \
закінчення навчання Держателя заблокувати Картки за Рахунком або перевести Рахунок на умови обслуговування за Тарифним пакетом
„Універсальний”.

 Кредитка.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року), а також розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку
(надалі – „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу _______________ (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк встановлює Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти) строком на рік (тобто
364 (365) календарних днів з моменту (дня) надання Кредиту) з можливістю його автоматичного продовження Порядок погашення Кредиту,
розмір, комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати визначається Правилами та Тарифами.
1.1.4. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами
Додаткових угод до цього Договору.
1.1.5 Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за,
Кредитом складає - до 15 числа місяця наступного за місяцем формування щомісячної Виписки _____(___) процентів річних, з 15 числа місяця
наступного за місяцем формування щомісячної Виписки ____(___) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____)
процентів річних, процентна ставка за простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних. процентна ставка за простроченим
Овердрафтом складає ___(____) процентів річних. 1.1.5.* Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає __ (_____) процентів річних. .
На дату укладання Договору процентна ставка за Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __
(_____) процентів річних, процентна ставка за простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів річних. * п. 1.1.5.* обирається Сторонами у випадку обслуговування Рахунку на умовах
Тарифного пакету „Кредитка для працівників Банку»
1.1.6. Рахунок для проведення договірного списання 2625______________________.
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 Кредитка забезпечена.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету __________________________
(обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від __.__.200_ року), а також
розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі – „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу ____________ (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої здійснюється
кредитування Рахунку протягом строку дії Картки для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення заборгованості за
Кредитною лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця, наступного за місяцем
закінчення терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір, комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати визначається Правилами та
Тарифами.
1.1.4. У разі випуску Картки на новий строк, користування Кредитною лінією продовжується на строк дії випущеної на новий строк Картки. Умови
випуску Картки на новий строк та продовження строку надання Кредитної лінії обумовлюються Правилами.
1.1.5. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами Додаткових
угод до цього Договору.
1.1.6. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом встановлюється
Сторонами кожні 3 (три) місяці.
1.1.7. В якості забезпечення Держателем виконання своїх зобов'язань щодо погашення Кредитної лінії, сплати процентів, комісій, можливої неустойки
(штрафу), Банк укладає:
1.1.7.1. Іпотечний договір - з ________________(зазначається або Держатель, або майновий поручитель та його прізвище, ім‟я, по-батькові), за умовами
якого Держатель передає Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме:________________________________(зазначається коротка характеристика
нерухомого майна та його адреса), яке належить Держателю (або майновому поручителю) на праві власності, заставною вартістю ________________
(_____________________________) гривень 00 копійок, що за офіційним курсом НБУ на дату укладення цього Договору (за 100 ____ = ___,__ грн.)
еквівалентно сумі ______(____)_____ (вказати назву валюти)(виділена курсивом частина зазначається, у разі надання кредиту в іноземній валюті).
Іпотечний договір укладається на термін до 10 (десяти) років.
1.1.7.2. Договір поруки з Поручителем - _______________ (зазначається прізвище, ім‟я, по батькові)*
*включається разі додаткового оформлення в якості забезпечення виконання зобов‟язань договору поруки.
1.1.8. одночасно з укладенням договору(ів), зазначеного(их) в п. 1.1.7. цього Договору, Держатель оформляє Договір страхування _(зазначається повна
назва відповідного договору страхування життя)_та (виділена курсивом частина зазначається у випадку укладання договору страхування життя)
договір страхування предмета іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування зі
страховиком(ами), погодженим(ими) з Банком, на користь останнього як вигодонабувача та надати Банку оригінальний примірник цього(цих)
договору(ів) або його(їх) копію(ї) та документи, що підтверджують сплату страхового(их) платежу(ів), а також протягом трьох робочих днів після
внесення змін та/або доповнень до вищезазначеного(их) договору(ів) страхування надавати Банку оригінальний примірник або копії цих змін та/або
доповнень. Договір(и) страхування укладаються терміном дії до моменту повного погашення Кредитної лінії із нарахованими процентами
1.1.9. Одночасно з укладенням цього Договору, з метою забезпечення сплати страхових платежів за договором страхування, передбаченим п. 1.1.8.
цього Договору, з Держателем укладається договір про надання відновлювальної кредитної лінії №_______ від ___________, надалі за текстом –
„Додатковий договір”. У разі виникнення заборгованості за Додатковим Договором, договірне списання в рахунок погашення зазначеної заборгованості
проводиться на підставі Розпорядження на списання коштів, яке надається Держателем разом із укладенням цього Договору, рівними частинами, в
продовж дев‟яти місяців с дати виникнення заборгованості, починаючи з місяця наступного за місяцем в якому виникла заборгованість.
1.1.10. У разі виникнення права Банку щодо вимоги дострокового погашення кредитних зобов‟язань Держателя за Додатковим договором, це має
наслідком виникнення права Банку достроково вимагати виконання Держателем всіх своїх зобов„язань за цим Договором, а саме: повернення Кредиту,
сплату процентів, а також сплату можливої неустойки (пені, штрафу) та відшкодування збитків, завданих простроченням виконання, впродовж 10
(десяти) днів з моменту отримання відповідної вимоги Банку, після погашення зазначених вимог цей Договір вважається розірваним.

 Кошик.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку__________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року) та розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі
– „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Платіжну картку типу (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої
здійснюється кредитування Рахунку протягом строку дії Картки для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення
заборгованості за Кредитною лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця,
наступного за місяцем закінчення терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір, комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати
визначається Правилами та Тарифами.
1.1.4. У разі випуску Картки на новий строк, користування Кредитною лінією продовжується на строк дії випущеної на новий строк Картки.
Умови випуску Картки на новий строк та продовження строку надання Кредитної лінії обумовлюються Правилами.
1.1.5. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами
Додаткових угод до цього Договору.
1.1.6. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом
встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.
1.1.7. Рахунок для проведення договірного списання 2625_____________________.

 Для зарахування пенсії.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року) та розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі
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– „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу _____________ (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої
здійснюється кредитування Рахунку протягом строку дії Картки для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення
заборгованості за Кредитною лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця,
наступного за місяцем закінчення терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір, комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати
визначається Правилами та Тарифами.
1.1.4. У разі випуску Картки на новий строк, користування Кредитною лінією продовжується на строк дії випущеної на новий строк Картки.
Умови випуску Картки на новий строк та продовження строку надання Кредитної лінії обумовлюються Правилами.
1.1.5. Випуск Картки на новий строк та продовження строку користування Кредитною лінією не потребує укладення між Сторонами
Додаткових угод до цього Договору.
1.1.6. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом
встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.

 Наперед оплачені Картки.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року), розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі –
„Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу ______________ (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає __ (_____) процентів річних. Процентна ставка за Овердрафтом складає __
(______) річних. Процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів річних.

 Віртуальні Картки.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах тарифного пакету
__________________________ (обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від
__.__.200_ року), розміщеного на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі –
„Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю у вигляді реквізитів, надрукованих на паперовому носії, Картку типу __________ (вказати тип картки із наданого
переліку).
1.1.3. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає __ (_____) річних. Процентна ставка за Овердрафтом складає ___ (_____) річних.
Процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів річних.

 Ощадний + .
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), МФО __________ на умовах тарифного пакету __________________________
(обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від __.__.200_ року), розміщеного на
сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі – „Тарифи”).
1.1.2. Рахунок через який проводяться операції за „Ощадним+” -№ 2625__________________.
1.1.3. Активацію „Ощадного+” рахунку Держатель може здійснити одним із наступних способів:
 в Банку після укладення Договору;
 через звернення Держателя до Контакт-центру Банку.
1.1.4. На дату укладання Договору процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає:
* при залишку коштів на Рахунку до 99 999,99 грн. (включно) - __ (__________) процентів річних;
при залишку коштів на Рахунку від 100 000,00 грн. до 499 999,99 грн. (включно) - __ (__________) процентів річних;
при залишку коштів на Рахунку від 500 000,00 грн. - __ (__________) процентів річних;
** __ (__________) процентів річних;
*** __ (__________) процентів річних.
(* включається до Договору у випадку відкриття Рахунку в національній валюті, ** включається до Договору у випадку відкриття
Рахунку в доларах США,.*** включається до Договору у випадку відкриття Рахунку в Євро)

 Депозитний.
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), __________ на умовах тарифного пакету __________________________
(обирається необхідний), затвердженого Рішенням Тарифного комітету ПАТ „Укрсоцбанк” (Протокол № ___ від __.__.200_ року) та розміщеного
на сайті www.unicredit.com.ua та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку (надалі – „Тарифи”).
1.1.2. Банк надає Держателю Картку типу ____________ (вказати тип картки із наданого переліку) та ПІН - конверт до неї.
1.1.3. Банк відкриває Держателю Кредитну лінію в сумі ___________________________ (вказати суму та вид валюти), в межах якої
здійснюється кредитування Рахунку для задоволення поточних потреб Держателя. Кінцевий термін погашення заборгованості за Кредитною
лінією та нарахованими процентами за користування Кредитною лінією – 15 (п’ятнадцяте) число місяця, наступного за місяцем закінчення
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терміну дії Картки. Порядок погашення Кредиту, розмір, комісій, можливої неустойки та порядок їх сплати визначається Правилами та
Тарифами.
1.1.4. Процентна ставка на залишок коштів за Рахунком складає__ (_____) процентів річних. На дату укладання Договору процентна ставка за
Кредитом складає ___ (_____) процентів річних, процентна ставка за Овердрафтом складає __ (_____) процентів річних, процентна ставка за
простроченим Кредитом складає _____ (_______) процентів річних, процентна ставка за простроченим Овердрафтом складає ___(____) процентів
річних. Після укладання Договору процентна ставка за Кредитом, Овердрафтом, простроченим Кредитом, простроченим Овердрафтом
встановлюється Сторонами кожні 3 (три) місяці.
1.1.5. В якості забезпечення виконання Держателем своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом,
можливої неустойки, а також інших витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги, Держатель передає в заставу Банку майнові права
вимоги отримання грошових коштів, розміщених на вкладному (депозитному) рахунку № __________, відкритому в _______________, Код Банку
______ згідно з Договором банківського вкладу № _____ від __.__.____ року.
1.1.6. Звернення стягнення на предмет застави відбувається шляхом договірного списання коштів у сумі заборгованості Держателя за Кредитом
з депозитного рахунку, зазначеного в попередньому пункті цього Договору.

 Банківський вклад (Депозит).
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код Банку __________ на умовах Депозиту _____________(вказати вид Депозиту).
1.1.2. Активацію Депозиту Держатель здійснює зазначеним нижче способом:
 в Банку після укладення Договору;
 через звернення Держателя до Контакт-центру Банку;
1.1.3. Порядок внесення коштів на Депозит та терміни зарахування коштів визначаються Правилами. Дата відображення операції внесення
коштів зазначається у Виписці за Депозитом, що надається у порядку, визначеному Правилами.
1.1.4. Депозит залучається на строк – _________________ .
1.1.4.1. Датою із якої залучається Депозит, є дата відображення за рахунком Банківського вкладу першої операції внесення коштів, яка проводиться у
порядку, визначеному Правилами.
1.1.4.2. Дата закінчення Депозиту визначається як дата відображення за рахунком Банківського вкладу першої операції внесення коштів, збільшена на
кількість календарних днів, що відповідає строку залучення Депозиту, зазначеному в п.1.1.4 цього Договору.
1.1.5. Мінімальна сума коштів, що вноситься на Депозит - _ ________________.
1.1.6. На дату укладання Договору процентна ставка за Депозитом складає ______ (___________________) процентів річних. Після укладання Договору
процентна ставка встановлюється Сторонами кожний місяць.
1.1.7. Держатель за Депозитом має право протягом строку, визначеного п.1.1.4 здійснювати додаткове внесення коштів на рахунок Банківського
вкладу. Банк має право встановлювати обмеження щодо додаткового внесення коштів на Депозитний рахунок у сумах, які визначаються внутрішніми
нормативними документами Банку.
1.1.8. Рахунок через який проводяться операції переказу коштів на Депозит, сплати процентів та повернення суми Депозиту після закінчення його
терміну - № 2625__________________.
1.1.9. Часткова видача коштів за Депозитом прирівнюється до дострокового розривання строку Депозиту з ініціативи Держателя та проводиться у
порядку, визначеному п. 2.1.4 цього Договору.

 *Банківський вклад (Депозит) «Активний». **Банківський вклад (Депозит) «Активний 3міс».
(* застосовується до депозиту «Активний»; **застосовується до депозиту «Активний 3 міс».)
1.1.1. №_________________ в ______________ (вказати валюту), Код банку __________ на умовах Депозиту _____________(вказати вид Депозиту).
1.1.2. Активацію Депозиту Держатель здійснює зазначеним нижче способом:
 в Банку підчас або після укладення Договору;
 через звернення Держателя до Контакт-центру Банку;
1.1.3. Порядок внесення коштів на Депозит та терміни зарахування коштів визначаються Правилами. Дата відображення операції внесення
коштів зазначається у Виписці за Депозитом, що надається у порядку, визначеному Правилами.
1.1.4. Депозит залучається на строк – _________________ (надалі за текстом - «строк залучення».
1.1.4.1. Датою із якої залучається Депозит, є дата відображення за рахунком Банківського вкладу першої операції внесення коштів, яка проводиться у
порядку, визначеному Правилами.
1.1.4.2. Дата закінчення Депозиту визначається як дата відображення за рахунком Банківського вкладу першої операції внесення коштів, збільшена на
кількість календарних днів, що відповідає строку залучення Депозиту, зазначеному в п.1.1.4 цього Договору.
1.1.5. Мінімальна сума коштів, що вноситься на Депозит - _ ________________.
1.1.6. На дату укладання Договору процентна ставка за Депозитом складає:
* __(___________) процентів річних;
** при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - __ (__________) процентів річних;
при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - __ (__________) процентів річних;
при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - __ (__________) процентів річних.
(* додається до Договору у випадку встановлення відсоткової ставки без застосування градації, ** додається до Договору у випадку встановлення
градації відсоткової ставки в залежності від суми вкладу)
Після укладання Договору процентна ставка встановлюється Сторонами кожний місяць у порядку визначеному Правилами.
1.1.7. Держатель за Депозитом має право протягом строку, визначеного п.1.1.4 здійснювати додаткове внесення коштів на рахунок Банківського
вкладу. Банк має право встановлювати обмеження щодо додаткового внесення коштів на Депозитний рахунок у сумах, які визначаються внутрішніми
нормативними документами Банку.
1.1.8. Рахунок через який проводяться операції переказу коштів на Депозит, сплати процентів та повернення суми Депозиту після закінчення строку
залучення - № 2625__________________ .
1.1.9. Часткова видача коштів за Депозитом прирівнюється до дострокового розривання строку Депозиту з ініціативи Держателя та проводиться у
порядку, визначеному п. 2.1.4.1. цього Договору.
1.1.10. Дострокове розірвання Депозиту Держатель ініціює через надання заяви до Банку або самостійно через Банкомат/Інформаційно-платіжний
термінал.
1.1.11. За бажанням Держатель може ініціювати нове розміщення Депозиту, виконавши внесення коштів на Депозит у порядку, визначеному
Правилами.
1.2. Банк зобов‟язується приймати і зараховувати на Рахунок/Депозит грошові кошти, які надходять Держателю, та забезпечує проведення
розрахунків за операціями, здійсненими з використанням Картки, в межах Витратного ліміту.
1.3. Держатель зобов‟язується здійснювати оплату послуг Банку за проведення операцій за Рахунком у розмірі, встановленому Тарифами.
1.4. Підписанням даного Договору, Держатель погоджується з тим, що перелік видів послуг, що надаються Банком та їх вартість, визначені
Тарифами. Розмір процентної ставки, яка нараховується на залишки коштів на Рахунку визначена цим Договором та може бути змінена Банком
протягом строку дії Договору у порядку, визначеному Правилами. Порядок встановлення процентної ставки що нараховується на суму Депозиту,
Кредиту, Овердрафту, простроченого Кредиту, простроченого Овердрафту визначається Правилами.
1.5. Для надання Додаткових карток Держателю або Держателю Додаткової Картки, Держатель надає Банку заяву.
1.6. При підключенні до послуг отримання щомісячних Виписок на адресу електронної пошти, послуг Мобільного банкінгу, Інтернет банкінгу,
Держатель погоджується з тим, що надана на адресу електронної пошти, комп‟ютер та/або мобільний телефон інформація передається відкритими
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каналами Інтернет\мобільного зв‟язку та може стати відомою третім особам без відома на те Держателя або Банку. Банк не несе відповідальності за
збитки, завдані Держателю у разі розголошення інформації за Рахунком/Депозитом в результаті використання Держателем одноразових паролів, а
також вчинення інших дій під час здійснення операцій в системах Мобільного банкінгу, Інтернет банкінгу та отримання щомісячних Виписок на адресу
електронної пошти.
1.7. Банк має право надавати інформацію про Держателя, передбачену Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних
історій”, до Товариства з обмеженою відповідальністю „Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій” (місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. М.
Раскової, 15) для формування останнім кредитної історії Позичальника. Підписанням цього Договору Держатель дає згоду на збір, зберігання,
використання та поширення через зазначене бюро кредитних історій інформації щодо себе.
1.8. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, які були отримані останнім до моменту
укладення цього Договору або будуть ним отримані пізніше (незалежно від джерел отримання персональних даних).
Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, фінансових та інших послуг, виконання приписів
Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»,
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», нормативно-правових актів Національного Банку України, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, інших законодавчих та нормативних актів, якими керуються банки у своїй діяльності, а також Статуту та внутрішніх нормативних
документів Банку. Обробка персональних даних здійснюється в процесі надання банківських, фінансових та інших послуг, в порядку та на умовах,
передбачених законодавством, внутрішніми нормативними документами Банку та відповідними договорами.
Обсяг персональних даних, стосовно яких надається згода на обробку: паспортні дані; місце роботи та посада; реєстраційний номер облікової
картки платника податків; номери телефонів; електронні адреси; фотографії та відео; відомості про банківські рахунки та операції Клієнта, вчинені ним
правочини, фінансово-економічний стан, а також інша інформація, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування Клієнта або з інших причин
(включаючи банківську таємницю).
Згода Клієнта на обробку персональних даних включає згоду на вчинення Банком та його працівниками будь-яких дій, пов'язаних зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією,
передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Клієнта. Окрім іншого, Клієнт погоджується та надає Банку право на передачу/поширення
останнім його персональних даних будь-яким розпорядникам баз персональних даних, яким Банк надав або надасть право обробляти такі дані, та будьяким іншим контрагентам Банку та інших членів UniCredit Group, членам UniCredit Group, уповноваженим державним органам України та інших країн,
включаючи контролюючі органи, без додаткового повідомлення Клієнта.
Згода Клієнта на обробку персональних даних діє необмежений термін та зберігає свою чинність після розірвання цього Договору або
припинення його дії з інших підстав.
Клієнт підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до Бази персональних даних клієнтів Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк», а також пов‟язаних з ними осіб, а також повідомлений про всі свої права, визначені Законом України «Про
захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ ТА ДЕПОЗИТОМ.
2.1. Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишок коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті на початок операційного дня, у
розмірі та порядку, що встановлені Договором та Правилами. Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Рахунку/Депозиту.
2.1.1. Нарахування процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті, здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (2829-30-31/365-366). При розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Рахунок/Депозит та враховується день списання коштів з
Рахунку/Депозиту.
2.1.2. Сплата процентів, нарахованих на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку, здійснюється щомісячно в день їх нарахування та в день,
що передує дню закриття Рахунку.
2.1.3. Сплата процентів, нарахованих на залишки коштів, що знаходяться на Депозиті, здійснюється щомісячно, в наступний день після дня їх
нарахування, щорічно в дату, що є наступною після дати залучення (внесення коштів) на Депозит та в день, що передує дню закриття Депозиту шляхом
перерахування відповідної суми нарахованих процентів на Рахунок Держателя, зазначеного в цьому Договорі.
2.1.4. У випадку розірвання цього Депозиту із ініціативи Держателя раніше строку, визначеного цим Договором, проценти за кожний повний
рік знаходження коштів на Депозиті нараховуються та сплачуються за процентною ставкою, визначеною у відповідності до умов цього Договору, а
проценти на Депозит за кожний неповний рік розміщення Депозиту нараховуються та сплачуються за базовою (найнижчою) ставкою, встановленою
Банком для рахунку «Ощадний+» на дату розірвання Депозиту та яка зазначається на сайті Банку www.unicredit.com.ua.
2.1.4.1* У випадку розірвання цього Депозиту із ініціативи Держателя раніше строку, визначеного цим Договором, проценти за кожний повний
строк залучення коштів на Депозиті нараховуються та сплачуються за процентною ставкою, визначеною у відповідності до умов цього Договору, а
проценти на Депозит за кожний неповний строк залучення Депозиту нараховуються та сплачуються за базовою (найнижчою) ставкою, встановленою
Банком для рахунку «Ощадний+», на дату дострокового розірвання Депозиту та яка зазначається на сайті Банку www.unicredit.com.ua зменшеною на
1% (один) процент річних .
2.2. Держатель доручає, а Банк зобов‟язується проводити на свою користь договірне списання з рахунків, визначених у Договорі, коштів у сумі,
строки та у випадках, визначених Правилами та Тарифами.
2.3. Погашення заборгованості за Кредитною лінією та/або Овердрафтом за Рахунком, здійснюється в наступній черговості: нараховані
проценти за Овердрафтом, заборгованість за Овердрафтом, прострочена заборгованість по нарахованим процентам за Кредитом\Овердрафтом,
прострочена заборгованість за Кредитом\Овердрафтом, нараховані проценти за Кредитом, заборгованість за Кредитом.
2.4. В передостанній операційний день кожного місяця Банк формує щомісячні Виписки, в яких міститься інформація про рух коштів на
Рахунку з моменту формування попередньої Виписки, відомості щодо зміни Тарифів, зміни розмірів процентної ставки, що нараховується на залишки
коштів на Рахунку, процентної ставки за користування Кредитом/Овердрафтом/простроченим Кредитом/простроченим Овердрафтом (у разі
ініціювання Банком відповідних змін), зміну розміру Кредитної лінії, а також інформацію про зміну строків формування та надання щомісячних
Виписок.
2.5. У разі виникнення простроченої заборгованості за Рахунком та її непогашення у строки, визначені Правилами, Клієнт гарантує повернення
сум такої заборгованості Банку всіма належними йому коштами, майном, майновими правами, тощо.
* - включається до Договору при укладанні Депозиту «Активний» та/або Депозиту «Активний 3міс».
3. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
3.1. Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, а також будь-які інші спори,
що стосуються даного Договору становлять предмет спору та підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській
громадській організації «Союз інвесторів України» (Код ЄДРПОУ 36885366) згідно з регламентом зазначеного третейського суду, який є невід'ємною
частиною даної третейської угоди, і з яким Сторони ознайомились.
Найменування Сторін та їх місцезнаходження у цій третейській угоді відповідають найменуванню сторін та їх місцезнаходженню за даним
Договором.
Місце і дата укладення цієї третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Даний Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов‟язків, встановлених Договором, Правилами та Тарифами.
4.2. Сторони домовилися, що всі інші умови цього Договору, зокрема, перелік операцій, що вчиняються Банком за Рахунком/Депозитом, права
та обов‟язки Сторін, їх відповідальність, порядок нарахування процентів визначаються Правилами та Тарифами, правилами відповідної платіжної
системи та нормами чинного законодавства України.
4.3. Підписанням цього Договору Держатель засвідчує, що він ознайомлений з інформацією, надання якої вимагається відповідно до ч.
2 ст. 11 Закону України „Про захист прав споживачів”, а також з Правилами та Тарифами, погоджується вважати положення вказаних
Правил та Тарифів обов’язковими для застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.
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4.4. Підписанням цього Договору Держатель визнає та погоджується, що Банк є єдиною юридичною особою, з яким Держатель вступив у
правовідносини за цим Договором, і яка надає йому послуги на умовах цього Договору.
4.5. Держатель усвідомлює, що будь-який інший банк, який є членом Групи УніКредит та використовує у своїй діяльності торговельну марку
, не є стороною цього Договору та не надаватиме йому послуг, передбачених цим Договором.
4.6. Цей Договір укладений українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, по 1 (одному) для кожної Сторони. Обидва
примірники Договору є ідентичними за виключенням реквізитів „Відмітки банку”, які наявні тільки в примірнику Договору Банку. Обидва
примірники Договору мають однакову юридичну силу.
4.7. Цей Договір має наступні додатки, які є його невід‟ємною частиною:
4.7.1. Додаток 1 «Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки».
4.7.2*. Додаток 2 «Про участь у програмі Miles&More».*
* Включається до умов Договору у випадку оформлення картки MasterCard Standart M&M
Текст, виділений курсивом, включається до умов Договору у випадку відкриття Держателю Кредитної лінії.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СТОРОНА 1.
СТОРОНА 2.
БАНК
ДЕРЖАТЕЛЬ
__________________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "УКРСОЦБАНК"
___________________________ відділення
____________________________
Україна, м. ________, вул. _______________________
______________________________________________
Ідентифікаційний код ____________________
к/р________________________в ___________
___________________ Код банку ______________

проживає______________________________________
______________________________________________,
паспорт_______________________________________
виданий ______________________________________
______________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
_________________________
_____________________________________
(підпис)

___________________________________
(підпис)
(М. П.)

Наведений зразок підпису прошу вважати обов‟язковим при
здійсненні операцій за рахунком.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземній 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.
Підписанням цього Договору Вкладник повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної податкової служби України як фізична особапідприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність ТАК/НІ (необхідне підкреслити).
Орган державної податкової служби1:__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
1

вказати орган державної податкової служби в якій Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну
діяльність

Відмітки банку
Засвідчую справжність підпису громадянина __________________________________, який зроблено у моїй присутності.
_______________________________________________________________________
Прізвище, ім‟я, по-батькові працівника Банку, що перевірив підпис
Відкрити рахунок дозволяю:
Керівник (або інша уповноважена на це особа)
_________________\__________________\

______________________

____________

Підпис

Дата

Документи на оформлення відкриття рахунку та здійснення операцій за
рахунком перевірив:
Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа)
___________________\____________________\

Віза служби безпеки Банку ____________________________________

___________________\__________________\ „___”___________20__р.
Підпис
П.І.П
Дата

Підтвердження встановлення
Кредитної лінії за рахунком

___________________________________ ___________________\__________________\ „___”___________20__р
Підпис
П.І.П
Дата

Інформація про кредити в Банку:
Існування Кредитних ліній за
Картковими рахунками перевірено

________________________

____________________\__________________\ „___”___________20__р.
Підпис
П.І.П.
Дата

Існування кредитів (не карткових)
в Банку перевірив

________________________ ___________________\__________________\ „___”___________20__р.
Підпис
П.І.П.
Дата

Картрахунок № ___________ _______________________ відкрито/зміни внесені „____”__________20__р. _________________\______________\
Картрахунок №____________ _______________________ відкрито/зміни внесені „____”_________20__р. _________________\______________\
Картрахунок №____________ ______________________ відкрито/зміни внесені „____”__________20__р. _________________\______________\
Картрахунок № ___________ _______________________ відкрито/зміни внесені „____”_________20__р. _________________\______________\
Примірник Договору отримав

_________________________

Держатель
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Додаток № 1 до Договору про відкриття банківського (карткового) поточного, депозитного рахунку та обслуговування платіжної картки № _ _ _ _ _ _
від _ _ / _ _ / 200_ р.
Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки
Формується за типовою формою, що знаходиться на внутрішньому сайті банку http://192.168.4.1/ua/branches/calk.html
Додаток № 2 до Договору про відкриття банківського (карткового) поточного, депозитного рахунку та обслуговування платіжної картки № _ _ _ _ _ _
від _ _ / _ _ / 200_ р.

ДОДАТОК №___
ДО ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО (КАРТКОВОГО) ПОТОЧНОГО, ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ КАРТ КИ
№_______ від __.__.200_ року
ПРО УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ MILES&MORE
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Відкривши в Банку Рахунок та оформивши картку типу MasterCard Standart M&M (надалі – «Картка із функцією накопичення Миль»),
Держатель, що не має членської картки Miles&More, надає право Банку направити компанії Miles&More International GmbH інформацію про себе,
а саме: прізвище, ім‟я, по-батькові, стать, дату та місце народження, адресу, номер телефону, електронної пошти.
Після направлення Банком інформації про Держателя, що не є учасником програми лояльності компанії Miles&More International GmbH
(надалі – «Програма»), компанія реєструє Держателя на своєму Інтернет-сайті www.miles-and-more.com. Держателю відкривається його
персональний рахунок (надалі – «Акаунт») на якому акумулюються накопичені Держателем Милі (одиниці заохочення Держателів Карток із
функцією накопичення Миль).
Якщо Держатель вже є учасником Програми, то він надає Банку його номер Miles&More, після чого Банк розпочинає передачу компанії
Miles&More International GmbH інформації про проведені Держателем за допомогою Картки із функцією накопичення Миль операції оплати
товарів та послуг з метою нарахування Миль на його Акаунт.
Участь у Програмі полягає у тому, що накопичені учасниками цієї Програми Милі в подальшому обмінюються на товари та послуги
компанії Miles&More International GmbH та її партнерів.
Банк передає компанії Miles&More International GmbH інформацію про операції оплати товарів та послуг, проведені Держателем за Карткою
із функцією накопичення Миль.
На підставі наданої Банком інформації, протягом 45 (сорока п‟яти) днів після проведення операції за допомогою Картки із функцією
накопичення Миль, на Акаунт учасника Програми компанія Miles&More International GmbH щомісяця, в установлений компанією Miles&More
International GmbH день, зараховує Милі. Співвідношення між нарахованими Милями та сумою торгових операцій, проведених за допомогою
Картки із функцією накопичення Миль зазначається в Тарифах а також на Інтернет-сайті Банку www.unicredit.com.ua. Співвідношення між
нарахованими Милями та сумою торгових операцій, проведених за допомогою Картки із функцією накопичення Миль може змінюватись Банком
без попереднього погодження з Держателем.
Дата зарахування компанією Miles&More International GmbH Миль на Акаунт Держателя та період, протягом якого Держатель має право
оскаржити операції із зарахування Миль, зазначається на Інтернет-сайті Банку www.unicredit.com.ua.
Участь в Програмі приймають виключно Держателі Картки із функцією накопичення Миль. Держателі Додаткових Карток участі в
Програмі не приймають.
Інформацію про Програму, перелік партнерів компанії Miles&More International GmbH, а також інформацію щодо накопичених Миль на
своєму Акаунті, Держатель отримує на Інтернет-сайті компанії Miles&More International GmbH www.miles-and-more.com.
Після накопичення на Акаунті Держателя певної кількості Миль, компанія Miles&More International GmbH оформляє Держателю членську
картку Miles&More та присвоює йому номер Miles&More. Інформація про кількість Миль, необхідна для оформлення членської картки
Miles&More, розміщується в засобах інформації Miles&More, в т.ч. на Інтернет-сайті компанії Miles&More International GmbH.
Виготовлену членську картку Miles&More компанія Miles&More International GmbH самостійно направляє на адресу фактичного
проживання Держателя, яка була надана компанії Miles&More International GmbH Банком.
Членська картка Miles&More призначена для накопичення Статусних миль. Під терміном «Статусної милі» слід розуміти одиницю
заохочення учасників Програми. Статусні милі надаються компанією Miles&More International GmbH Держателю при розрахунку Держателем за
товари та послуги компанії Miles&More International GmbH та її партнерів із пред‟явленням членської картки.
Статусні милі накопичуються виключно для збільшення статусу учасника в Програмі.
При перевипуску Картки із функцією накопичення Миль, номер членської картки Miles&More зберігається.
При закритті Картки із функцією накопичення Миль, чи при відключенні послуги накопичення Миль, присвоєний Держателю номер
Miles&More та членська картка продовжує діяти.
У випадку припинення взаємовідносин Банку з компанією Miles&More International GmbH або анулювання такої Програми компанією
Miles&More International GmbH, Банк залишає за собою право, без попередження Держателя, припинити зарахування Миль на Акаунт Держателя.

ПІДПИСИ СТОРІН
СТОРОНА 1.
БАНК
Публічне акціонерне товариство "УКРСОЦБАНК"
___________________________ відділення
Україна, м. ________, вул. _______________________
______________________________________________
Ідентифікаційний код ____________________
к/р________________________в ___________
___________________ Код банку ______________

___________________________________
(підпис)
(М. П.)

СТОРОНА 2.
ДЕРЖАТЕЛЬ
__________________________________________________________________
____________________________
проживає______________________________________
______________________________________________,
паспорт_______________________________________
виданий ______________________________________
______________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
_________________________
_____________________________________
(підпис)
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