Затверджено
Начальник Департаменту
банківської організації та методології
_______________ П.Л. Рангіно
«____» ____________ 201_ р

місто ______________,

Договір банківського поточного рахунку №______
_______________ дві тисячі ________ року
ПАТ «Укрсоцбанк»
______________________________________
(ПІП Клієнта)

__________________ серія ____№________
Від «____»________ ______
Виданий ____________________________
Який мешкає _________________________
_____________________________________
Реєстраційний номер облікової картки згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків

_____________________________________
І. Заява про відкриття банківського поточного рахунку.
Я, _____________________________________________ (надалі - Клієнт):
(ПІП)

1. Прошу продовжити обслуговування поточного рахунку (надалі - Рахунок) на наступних умовах погоджених з ПАТ
«Укрсоцбанк»:
1.1. Номер Рахунку ______________в валюті ______________.
1.2. Вид Рахунку __________________________.
1.3. Сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку встановлюється за ставкою ______(___________)
процентів річних.
2. Доручаю Банку:
2.1. здійснювати договірне списання з Рахунку:
2.1.1. на користь Банка (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта перед Банком) грошових коштів в сумах, необхідних для
повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв’язку з виконанням або не виконанням/неналежним
виконанням умов відповідних договорів, укладених між Сторонами, в т.ч плати за надані Банком послуги з обслуговування в розмірі,
передбаченому Тарифами;
2.1.2. на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання
поданих Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю
іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов’язкових
платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах.

II. Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками (що є публічною пропозицією (офертою),
та розміщені на сайті Банку www.unicredit.com.ua) разом із цією Заявою (акцептом) складають договір банківського поточного
рахунку (надалі – Договір).
Підписанням цього Договору Клієнт визнає та погоджується, що Банк є єдиною юридичною особою, з яким Клієнт вступив у
правовідносини за цим Договором, і яка надає йому послуги на умовах цього Договору.
Клієнт 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.
ІІІ. Підписанням цієї заяви Клієнт укладає з ПАТ «Укрсоцбанк» Договір банківського поточного рахунку на умовах
викладених у цій заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для
клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» та Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними
рахунками, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Цим підтверджую досягнення згоди
щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність
усіх даних в т.ч персональних, вказаних в Анкеті.
IV. Підписанням цієї заяви Клієнт повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної податкової служби України як
фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність ТАК/НІ (необхідне
підкреслити).
Орган державної податкової служби1:____________________________________________________________________________
Сторони домовилися, що цей Договір є новою редакцією Договору про відкриття банківського поточного рахунку № _ _ _ _ _
від "__" _____ 20_ р., укладеного між Сторонами , і подальше обслуговування Клієнта здійснюється на умовах цього Договору.
Примірник

Договору

банківського

________________________(ПІП)

поточного

рахунку

№

______________

від

__.__.____

р.

отримав,

Клієнт

________________________(підпис)

1

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

ДАТА ТА ПІДПИС
КЛІЄНТ ______________________(ПІБ) Дата __________________ Підпис __________________
Наведений зразок підпису прошу вважати обов’язковим при здійсненні операцій за рахунком.

БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”
Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,
Ідентифікаційний код _______________, к/р ___________________ в ________, код банку___________
в особі _________________________________, який (яка) діє на підставі Довіреності №______ _____
(ПІП уповноваженої особи Банку) Дата_____________ Підпис _______________
М.П.
ВІДМІТКИ БАНКУ
Документи перевірив, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:
Продовжити обслуговувати рахунок дозволяю:
Керівник (або інша уповноважена на це особа)
Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа)
________________\______________\
___________________________\______________\
Рахунок №____________________________________________ переведено „__”__________20___р. ___________\__________\
Основний картрахунок №__________________ відкрито/ переведено „__”__________20___р. ___________\__________\

