
*Текст, виділений червоним кольором, носить уточнюючий характер і при укладенні Договору
повністю видаляється.

Заява про приєднання до
Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ “ПриватБанк”

(далі — Заява про приєднання)
м. Київ                                                                                                                          __ _____ 20__ року

Банк: акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», в особі Голови Правління
Герхарда Бьоша, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Клієнт: __ (зазначити Фізична особа-підприємець ПІБ Клієнта)__, яка/який діє на підставі
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських
формувань (далі - Єдиний державний реєстр), з другого боку, на підставі ст. 634 Цивільного
кодексу України, Клієнт цією Заявою приєднується до розділу “Загальні положення”, підрозділів
3.1.1. “Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку”, 3.1.2. “Умови та
Правила розрахунково-касового обслуговування”, 3.1.3.“Дистанційне управління рахунками” та
3.1.5. «Умови та Правила здійснення операцій із валютними цінностями» (далі — Умови та
Правила) акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк), що розміщені в
мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, які разом становлять Договір банківського
рахунка (далі — Договір), приймає всі права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі та
зобов'язується їх належним чином виконувати.

1. Предмет Договору
1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнтові рахунок на підставі Заяви про відкриття поточного
рахунку, яка міститься в цьому пункті, та відкривати поточні рахунки в майбутньому на підставі
Заяви про відкриття поточного рахунку, яке подається Клієнтом в Системі «Приват24 для бізнесу»
або в відділенні Банку, приймати, зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять,
виконувати розпорядження Клієнта про перерахування, видачу відповідних сум з рахунка та
проводити інші операцій за рахунком, здійснювати розрахунково-касове обслуговування в порядку,
визначеному законодавством та цим Договором та проведення інших операцій за рахунком, в тому
числі через систему дистанційного обслуговування, в порядку, визначеному законодавством та
цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену чинними
Тарифами Банку.

Заява про відкриття рахунка
1. Найменування банку
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___
2. Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
клієнта банку, що відкриває рахунок
__________________________________________________
__________________________________________________

3. Код за ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий) номер
платника податків або
реєстраційний номер облікової
картки платника податків
_____________________________
_____________________________

4. Код економічної діяльності
____________________________________________________________
5. Назва виду економічної діяльності
_____________________________________________________
6. Просимо/прошу відкрити ________________________________ рахунок у
____________________                    (вид поточного рахунку)
          (вид валюти)                                                                                         
для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної/інвестиційної
діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою діяльністю.
7. Додаткова інформація
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__



8. Керівник (посада)                                                                           (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.
9. М. П.
___________________________________________________________________________________
___
10. Відмітки банку
11. Відкрити _________________________________________ рахунок дозволяю.
                                                 (вид поточного рахунку)

12. Про дату відкриття рахунка Банк повідомляє Клієнта каналами зв’язку, узгодженими Сторонами
у п. 1.1.3.2.1.  Умов та Правил.
13. Номер рахунку                    ______________________________
14. Керівник/уповноважена керівником особа  __________________________________________
 (підпис, посада, ініціали та прізвище керівника/уповноваженої керівником особи, яка відповідно до
внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам
та контролює правильність присвоєння номера рахунку).

1.2. Банк зобов'язується здійснювати операції із валютними цінностями на підставі поданої заяви
або платіжного доручення Клієнта в Системі “Приват24 для бізнесу” або без подання такої заяви
Клієнтом у випадках, передбачених чинним законодавством України, та на умовах, передбачених
цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісійну винагороду, встановлену Банком
на день здійснення такої операції та надати необхідні документи для здійснення операції із
валютними цінностями.
Розмір операції із валютними цінностями зазначається в платіжному дорученні Клієнта або в заяві
на валютообмінні операції. Строк виконання послуг регулюється чинним законодавством щодо
строків виконання платіжних доручень та заяв на валютообмінні операції.
1.3. Оплата за надання Банком послуг за цим Договором здійснюється відповідно до діючих
Тарифів Банку. Сторони узгодили, що Тарифи за надання Банком послуг за цим Договором
розміщені на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua.
1.4.  Сторони домовились, що права та обов'язки Сторін встановлені в п.п. 3.1.1.5, 3.1.1.6. 3.1.1.7,
3.1.1.8, 3.1.2.8., 3.1.3.3. – 3.1.3.6., 3.1.5.6.  Умов та Правил, відповідальність Сторін за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору встановлюється п.п. 3.1.1.10, 3.1.2.9. , 3.1.3.7.,
3.1.5.7. Умов та Правил.

2. Інші умови
2.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання цієї Заяви про приєднання, а дата
укладання цього Договору є дата підписання цієї Заяви про приєднання.
2.2. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу
встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень
електронною поштою або у Системі «Приват24 для бізнесу» або повідомлення у месенджерах. В
разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо
зміни істотних умов Договору у строк – 15 календарних днів з дня направлення повідомлення,
зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення
додаткових угод.
2.3. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором. Цей Договір
припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин,
встановлених вимогами чинного законодавства. Цей Договір може бути розірваний в порядку та
на підставах, визначених підрозділом 1.1.8. Умов та Правил.
2.4. Цей Договір в частині Заяви про приєднання складений в 2 (двох) оригінальних примірниках
(один для Банку, один для Клієнта), кожен з яких має рівну юридичну силу. Якщо цей Договір
підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису в Системі «Приват24 для
бізнесу» або у сервісі “Paperless” або іншим шляхом, то такий спосіб прирівнюється до належного
способу укладення Сторонами цього Договору.
2.5. Примірник цієї Заяви про приєднання направити Клієнту наступним способом:

https://privatbank.ua/


- у відділенні Банку на паперовому носії (якщо укладання цього Договору здійснюється шляхом
підписання Сторонами цієї Заяви про приєднання власноручно);
- у Системі «Приват24 для бізнесу";
Але, в будь-якому випадку Банк направляє Клієнту примірник цієї Заяви про приєднання в Системі
"Приват24 для бізнесу".
2.6. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Умовами та
Правилами, які розміщені на веб-сайті: privatbank.ua/terms.
2.7. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що Банком надано йому
інформацію, передбачену ч. 2. ст.12 Закону України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг (якщо укладання цього Договору здійснюється шляхом
накладення кваліфікованого електронного підпису в системі «Приват24 бізнес» або у сервісі
“Paperless” або іншим шляхом.)
2.8. Підписанням цієї Заяви про приєднання Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб. Подальше ознайомлення/надання Клієнту Довідки
здійснюється шляхом її розміщення та оновлення Банком не рідше одного разу в рік в Інтернет
мережі на сайті pb.ua в розділі «Фонд гарантування вкладів».
2.9. Детальна інформація про обробку персональних даних Банком міститься:
- у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних, яке доступно на головній
сторінці сайту АТ КБ «ПриватБанк»;
- у підрозділі 1.1.9. Умов та Правил.

3. Місцезнаходження та реквізити сторін
Банк:
Акціонерне товариство комерційний банк
«ПриватБанк»
Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 1 д.
Адреса для кореспонденції: Україна, 49094, м.
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50
к/р 32009100400 в УНБУ в Дніпропетровській
обл.
МФО 305299
Ідентифікаційний код юридичної особи
14360570
ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786
Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р.

Підпис __________ /_______/ ______________
МП

Клієнт:
Повне найменування Фізичної особи -
підприємця
Юридична адреса: індекс, місто, вулиця, будинок,
офіс: _________________________,
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків ____________________________,
IBAN ________________________________,
відкритий у АТ КБ «ПриватБанк»,
Тел.______________________

Підпис:________________________________
МП (за наявності)

Примірник цієї Заяви про приєднання отримав (якщо укладання цього Договору здійснюється
шляхом підписання Сторонами цієї Заяви про  приєднання
власноручно)__________________________(підпис, ПІБ Клієнта)

Підтверджую, що Банком надано мені інформацію, передбачену ч. 2. ст.12 Закону України “Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (якщо укладання цього
Договору здійснюється шляхом підписання Сторонами цієї Заяви приєднання
власноручно)________________(підпис, ПІБ Клієнта)
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