
ДОГОВІР
поточного рахунку зі спеціальним режимом використання

м. ________                                                     Дата укладення та підписання Договору
«_____»_____________ 20___р.

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (надалі по тексту – «Банк»), в особі
__________, який(яка) діє на підставі ______, з однієї сторони, та

громадянин України ________________, ______ року народження, паспорт (або документ,
що його замінює) ______(серія та номер), виданий ________, реєстраційний номер облікової
картки платника податків - _______, який/яка
зареєстрований(а)/проживає за адресою: ____________, (далі – «Клієнт»),
(надалі разом – «Сторони», а окремо – «Сторона»), на підставі дозволу на відкриття
спеціального рахунка № ___________від ___________р. уклали цей договір (надалі по тексту
– «Договір») про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах та в порядку і строки, що передбачені цим Договором та Постановою КМУ
«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» № 615 від 26 травня 2021 р. (надалі -
«Постанова»), Банк відкриває на ім'я Клієнта поточний рахунок із спеціальним режимом
використання в національній валюті України (гривні), а саме:
№__________________________ (далі - Рахунок), на який зобов’язується приймати та
зараховувати грошові кошти, що надходять Клієнту з державного, місцевих бюджетів та/або
інших джерел, не заборонених законодавством та здійснювати операції згідно чинного
законодавства .

1.2. Банк надає Клієнту послуги з приймання та зарахування на Рахунок грошових коштів, що
йому надходять, виконує платіжні інструкції Клієнта щодо перерахування відповідних сум з
Рахунку та виконує інші платіжні операції за Рахунком (надалі - Послуги) відповідно до умов
цього Договору та законодавства України. Тарифи, комісійні винагороди та інші збори, що
підлягають сплаті за такі операції, розміщені на офіційному сайті Банку у мережі інтернет за
посиланням https://privatbank.ua/terms.”



2. РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКУ.

2.1. Режим функціонування Рахунку регулюється чинним законодавством України, в тому
числі Постановою.

Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання
кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних платіжних
інструкцій на умовах, визначених цим Договором. 

По дебетовим переказам згода Клієнта на виконання Банком платіжних операцій,
надається шляхом підписання цього Договору та у подальшому не потребує надання згоди
на проведення таких операцій. Всі подальші платежі за такими переказами є
акцептованими. 

2.2. На умовах цього Договору, Банк перераховує грошові кошти на підставі платіжної інструкції
про переказ коштів, до якої додається письмова згода розпорядника субвенції за місцевим
бюджетом/структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого
самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей (далі - місцевий
розпорядник/структурний підрозділ) на перерахування коштів.
2.3. Якщо Клієнт протягом одного року з дня зарахування коштів на Рахунок не переказав
кошти на придбання житла та не уклав договір купівлі-продажу житлового приміщення (та
земельної ділянки) Банк самостійно повертає кошти із Рахунка на рахунок місцевого
розпорядника/структурного підрозділу  шляхом виконання відповідного дебетового переказу.

При цьому, підписанням цього Договору Клієнт надає згоду на виконання цього
переказу в межах суми, що підлягає поверненню Банком.
2.6. У разі коли вартість житлового приміщення (та земельної ділянки) відповідно до договору
купівлі-продажу перевищує суму коштів грошової компенсації, що є на Рахунку Клієнта, Банк
здійснює перерахування коштів за договором купівлі-продажу виключно після надходження
на Рахунок додаткових коштів та сума коштів на Рахунку є достатньою для придбання
відповідного житлового приміщення (земельної ділянки).

2.7. Додаткові кошти на Рахунок можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету,
коштів Клієнта, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не
заборонених законодавством.

2.8. Банк має право перераховувати суму, визначену в договорі купівлі-продажу житла, лише
у повному обсязі і не має права здійснювати перерахування суми частинами. У разі
придбання житла, розташованого на земельній ділянці, в платіжній інструкції щодо переказу

коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та
земельної ділянки.

2.9. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму меншу, ніж сума коштів грошової
компенсації, перерахована на Рахунок, Банк не пізніше ніж через три банківських дні після
переказу коштів згідно з договором купівлі-продажу повертає залишок коштів грошової
компенсації на рахунок місцевого розпорядника/структурного підрозділу..



3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк має право:

- витребувати у Клієнта інформацію (офіційні документи), необхідну для ідентифікації,
верифікації, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання Банком вимог
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризмута фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;

- відмовитись від надання послуги або проведення платіжної операції (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин за цим Договором) за наявності підстав та в порядку
передбачених законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню)     доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правовими актами
Національного банку України з питань фінансового моніторингу та внутрішніми документами
Банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

- використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на Рахунку, гарантуючи їх наявність і
проведення платіжних операцій відповідно до законодавства України та
нормативно-правових актів Національного банку України;

- відмовити у проведенні будь-яких платіжних операцій за Рахунком при наявності фактів, що
свідчать про порушення Клієнтом правил користування Рахунком, передбачених
законодавством України;

- здійснювати дебетовий переказ коштів з Рахунку Клієнта без його платіжної інструкції
виключно у випадках, передбачених законодавством України;

- припинити платіжні операції за Рахунком виключно у випадках та в порядку, передбачених
законодавством України;

3.2. Клієнт має право:

- розпоряджатися грошовими коштами, що отримані як грошова компенсація згідно
Постанови та знаходяться на Рахунку за згодою органу опіки та піклування і піклувальника на
умовах та у порядку, встановлених цим Договором шляхом переказу грошових коштів на
рахунок продавця житлового приміщення (та земельної ділянки) відповідно до Постанови;

- отримувати власні грошові кошти з Рахунку у випадку відмови органу опіки та піклування та
піклувальника в наданні згоди на переказ грошових коштів або спливу строку,
наданого для оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна та переказу грошових
коштів;

- отримувати виписки за Рахунком та інформацію у відповідності до умов цього Договору;

3.2.2. Клієнт має право:



- самостійно розпоряджатися коштами на Рахунку з дотриманням вимог
чинного законодавства України та цього Договору, крім випадків обмеження права
розпорядження коштами на підставі законодавства України;

- вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання інших обумовлених цим
Договором Послуг;

- одержувати виписки (дублікати виписок) за Рахунком за першою вимогою в паперовій або
електронній формі.

3.3. Банк зобов’язується:

- приймати всі передбачені законодавством заходи для захисту та збереження ввірених йому
Клієнтом грошових коштів, які знаходяться на Рахунку, рівно як і інформації щодо Рахунку,
платіжних операцій за Рахунком та відомостей про Клієнта яка становить банківську
таємницю, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

- приймати і зараховувати на Рахунок Клієнта грошові кошти, що йому надходять, виконувати
платіжні інструкції Клієнта щодо перерахування та видачі відповідних сум з Рахунку та
проведення інших платіжних операцій за Рахунком відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України, Постанови, внутрішніх положень Банку та цього Договору;

- виконувати платіжні інструкції Клієнта протягом операційного       часу, в
день їх надходження. Платіжні інструкції, надані Клієнтом після
операційного часу, виконуються Банком наступного робочого дня;

- забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок Клієнта. При цьому кошти,
прийняті у вихідні або святкові дні, зараховуються на Рахунок в перший операційний день
після вихідних або святкових днів;

- видавати Клієнту виписку про рух коштів за Рахунком з доданням необхідних документів
шляхом __________________;

- видати Клієнту довідку про закриття поточного рахунку у день закриття Рахунку;

3.4. Клієнт зобов’язаний:

- після відкриття Рахунка повідомити про його реквізити місцевому розпоряднику/структурному
підрозділу шляхом подання копії договору про відкриття Рахунка у Банку;

- відповідно до вимог законодавства України, надавати на вимогу Банку всі чинні та
достовірні документи і відомості, а також необхідну інформацію для здійснення розрахунків
та виконання Банком контролюючих функцій і копії документів при здійсненні платіжних
операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. При цьому, в разі внесення
змін до вказаних документів – не пізніше п’яти робочих днів з моменту таких змін
повідомляти Банк про такі зміни;

- дотримуватись порядку документального оформлення платіжних операцій по Рахунку, змін
та доповнень до цього Договору;

- повідомляти Банк про зарахування на його Рахунок неналежних йому коштів і в 3-денний
термін з дня надходження коштів на Рахунок надавати Банку платіжну інструкцію на
повернення коштів відправнику/банку відправника;



- у разі зміни фактичної адреси проживання та/або адреси реєстрації, зміну номерів
телефонів та/або інших реквізитів наданих Клієнтом при укладанні цього Договору, протягом
трьох робочих днів з моменту таких змін повідомити Банк, та надати до Банку документи, що
підтверджують відповідні зміни;

- нести повну відповідальність за достовірність відомостей, справжність документів, які
надаються до Банку, а також правомірність платіжних операцій, що здійснюються;

- не використовувати Рахунок для проведення платіжних операцій, пов’язаних із здійсненням
підприємницької діяльності;

- не використовувати кошти субвенції на оплату посередницьких послуг.

- при отриманні повідомлення від Банку про помилково зараховані на Рахунок Клієнта
грошові кошти, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дати надходження такого повідомлення
Банку, повернути помилково зараховані кошти;

- у разі зміни повноважень особи щодо права розпоряджатися Рахунком негайно повідомити
Банк в письмовій формі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України
“Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в
розмірі 0,001 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не
більше 1 відсотка суми платіжної операції.
Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична
кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

4.2. Клієнт, за неповідомлення Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання
виписки з Рахунку про помилково зараховані на його Рахунок суми грошових коштів або
неперерахування їх протягом 3 (трьох) робочих днів від дати надходження повідомлення
Банку про здійснення помилкового переказу, сплачує Банку пеню в розмірі 0,1 процента від
помилково зарахованої на його Рахунок суми за кожний день, починаючи від дати, коли
Клієнт був зобов’язаний повідомити Банк або перерахувати помилково зараховані на Рахунок
суми, до дня повідомлення (повернення) грошових коштів, але не більше 10 процентів від
суми, що належить до повернення.

4.3. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка
виникла внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом платіжних інструкцій та ін.
документів; внаслідок невірного заповнення Клієнтом реквізитів отримувача або у випадку
невідповідності платіжних інструкцій встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на
Рахунку Клієнта.

4.4. Банк не несе відповідальності за затримку платежу або несвоєчасне зарахування коштів
на рахунок Клієнта, якщо така затримка була викликана збоями в роботі, які не залежать від
діяльності Банку.

Всю відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжних інструкцій несе особа,
яка оформила і подала його до Банку.

4.5. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту платіжної інструкції, оформленої
Клієнтом. Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в платіжній інструкції, суті
платіжної операції, за якою здійснюється переказ, несе Клієнт, який, у разі її невідповідності,
має відшкодувати Банку завдану внаслідок цього шкоду.

4.6. Банк не несе відповідальності за зарахування на Рахунок неналежних Клієнту коштів.



4.7. Сторони гарантують та зобов’язуються зберігати банківську таємницю та несуть
відповідальність за її незаконне розголошення або використання банківської таємниці згідно
чинного законодавства України.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за
порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку
або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються
Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними
торгово-промисловими палатами.
5.2. Сторона, що зазнала дії обставин, зазначених у пункті 5.1. цього Договору, і внаслідок цього
не має можливості виконати зобов'язання за цим Договором, повинна негайно, не пізніше 3
(трьох) робочих днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону.
Повідомлення повинно містити дані про настання обставин, їх характер, а також про
передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин.
5.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили, яке виникло з вини Сторони,
яка про це повідомила, позбавляє цю Сторону права на них посилатися.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Сторони мають право розірвати Договір.

Клієнт має право розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості Клієнта
перед Банком в рамках цього Договору та надання до Банку всіх необхідних документів з
метою припинення правовідносин, що вчинені в рамках цього Договору, шляхом
направлення Банку письмового повідомлення за 30 календарних днів до дати розірвання
Договору визнаною в Україні кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного)
або вручення особисто на адресу вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли
протягом строку його дії.

6.3. При відсутності платіжних операцій за Рахунком протягом одного року з дня зарахування
коштів на Рахунок, а також у випадку, якщо Клієнт не уклав договір купівлі-продажу житлового
приміщення (та земельної ділянки) та не переказав кошти на придбання житла, Банк має
право закрити Рахунок, а суму коштів грошової компенсації повернути на рахунок місцевого
розпорядника/структурного підрозділу. В такому випадку Договір є розірваним з моменту
повернення грошових коштів та закриття Рахунку.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом укладення між
Сторонами відповідних договорів про внесення змін та доповнень до цього Договору. Вказані
договори є невід’ємною частиною цього Договору.

7.2. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору (у тому числі зміни
тарифів, комісійної винагороди, інші збори за фінансові послуги) у спосіб, що дає змогу
встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень



електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах не пізніше 30
календарних днів до дати такої зміни. Зміни до Договору починають діяти з дати, зазначеної в
повідомленні Банку.

У разі незгоди Клієнта зі змінами істотних умов Договору Клієнт має право розірвати Договір без
будь-якої плати за його розірвання шляхом направлення Банку до дати застосування Банком
змін, яка зазначена у повідомленні Банку, заяви про закриття рахунку визнаною в Україні
кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) або вручення особисто на адресу
вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна. 

Зміни є погодженими Клієнтом у разі неповідомлення Банку про розірвання Договору шляхом
направлення заяви про закриття рахунку до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни.

7.3. Клієнт зобов’язаний своєчасно сповістити Банк про зміну своєї адреси. У випадку не
надання інформації щодо зміни адреси, вказаної у цьому Договорі, направлення на таку
адресу повідомлення Банка буде вважатися зробленим належним чином.

7.4. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку
якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом
переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно чинного законодавства
України.

7.5. Взаємовідносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним
законодавством України, нормативно – правовими актами Національного банку України,
Постановою та внутрішніми положеннями Банку.

7.6. Банк здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист

персональних даних». Підставою для обробки персональних даних є укладення та виконання

правочину, а саме цього Договору.

З моменту укладення Договору персональні дані будуть включені до баз персональних даних,

володільцем яких є Банк. Місцезнаходженням таких персональних даних є місцезнаходження

Банку.

Метою обробки персональних даних є надання послуг за цим Договором.

Для виконання цього Договору Банк обробляє персональні дані Клієнта, зазначені в цьому

Договорі та отримані з метою виконання Договору.

Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про своє право на доступ до своїх

персональних даних, про право на захист персональних даних від незаконної обробки та про

інші права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» і

розуміє, що Банк буде реалізовувати його права в межах передбачених чинним законодавством.

Клієнт повідомлений Банком що Банк може із дотриманням вимог чинного законодавства

України доручити обробку Персональних даних Клієнта підрядникам (розпорядникам

персональних даних), яких Банк може залучити на власний розсуд для надання Банку послуг,

таких як надання консультацій, проведення аудиту, страхування тощо. Розповсюдження

персональних даних Клієнта третім особам буде здійснюватися виключно у випадках і порядку,

передбаченому законодавством України.



Персональні дані Клієнта можуть передаватися іншим особам у випадках та з метою:

- реалізації та захисту Банком своїх прав та обов’язків, передбачених цим Договором та чинним

законодавством України;

- розкриття інформації про Клієнта, якщо таке розкриття обумовлене необхідністю захисту

Клієнтом своїх прав та законних інтересів, зокрема, в судових

та інших правоохоронних органах;

- використання і поширення Персональних даних Клієнта особам, залученим Банком, з метою

забезпечення та захисту Банком своїх прав та інтересів, в разі невиконання та/або неналежного

виконання Позичальником своїх обов’язків за цим Договором, та/або у випадку виникнення у

Банку наміру здійснити залучення третіх осіб з метою реалізації Банком своїх прав та інтересів;

- у інших випадках, передбачених законодавством України.

Додаткова інформація про те, як Банк здійснює обробку персональних даних, знаходиться у

Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів Банку, яке

доступно на головній сторінці сайту Банку.

7.7. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.

7.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує отримання від Банку інформації,
зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та в статті 30 Закону України «Про платіжні
послуги», до укладення цього Договору.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК Клієнт

АТ КБ «ПриватБанк» Клієнт
Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ,
вул. Грушевського, 1 д. __________________________________

Адреса для кореспонденції: Україна, 49094, (П.І.Б.)

к/р 32009100400 в УНБУ в ДніпропетровськійПаспорт: _______, виданий:
:
_______,

який МФО 305299 ____________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи
14360570 Реєстраційний номер облікової картки

платника податків:
ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786 _____________________
Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р.



Тел. ________

_______________________

(посада, підпис)

_________________________

(підпис)

М.П.


