Заява про відкриття Поточного рахунку для Юніора та приєднання до Умов та
Правил надання банківських послуг

1. Найменування банку:

Акціонерне товариство комерційний
“ПриватБанк” (далі — Банк)

банк

2. Особа, яка відкриває рахунок:
3. Реєстраційний номер облікової
картки платника податків
4. Вид валюти:
5.
Прошу
відкрити
рахунок на iм’я:

UAH
поточний

6. Підписанням цієї Заяви на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України Клієнт
приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Порядок відкриття та
обслуговування рахунків Юніора», «Поточні рахунки», «Використання картки»,
«Віддалені канали обслуговування» Умов та Правил надання банківських послуг
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі — Умови та
Правила), що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, в
редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, 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.
Підписанням цієї Заяви Клієнт надає дозвіл на обробку Банком всіх персональних
даних Клієнта, включно з персональними даними, обробка яких згідно з
законодавством України становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів
персональних даних (зокрема біометричних даних, даних про місце перебування,
персональних даних про притягнення до адміністративної чи кримінальної
відповідальності, релігійні переконання та інших), з метою надання послуг за цим
Договором без обмеження строку зберігання та обробки персональних даних.
Здійснення операцій за поточним рахунком в межах лімітів, встановлених в п. 7 цієї
Заяви, є моїм волевиявленням по розпорядженню коштами, внесеними на цей
рахунок.
7. Ліміти:
7.1. Ліміт витрат в місяць

50 000 грн.

7.2. Ліміт витрат в інтернеті
2 грн. в день
Клієнт має право змінити встановлений ліміт витрат в
інтернеті через особистий акаунт у Системі «Приват24».
7.3. Ліміт на зняття готівки в банкоматі

________ в день

7.4. Ліміт на покупки в POS-терміналі

________ в день

8. Клієнт повідомлений про те, що цей рахунок забороняється використовувати для
проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної
професійної діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться Клієнтом або уповноваженою особою
за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком Клієнт

зобов'язаний негайно повідомити про це Банк в письмовій формі.
9. Сторони узгодили, що у разі виникнення на рахунку Несанкціонованого
овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою
встановленого Банком кредитного ліміту (розмір кредитного ліміту за цим Договором
становить “0” грн), що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за
розміром та часом виникнення, терміном повернення суми Несанкціонованого
овердрафту є останнє число місяця, наступного за місяцем, в якому виник
Несанкціонований овердрафт. При цьому за користування Несанкціонованим
овердрафтом Клієнт зобов'язаний сплатити Банку відсотки у розмірі 3,6% на місяць
від розміру Несанкціонованого овердрафту.
В разі непогашення Клієнтом Несанкціонованого овердрафту в термін, визначений
абз.1 цього пункту, Клієнт зобов'язаний сплатити на користь Банку заборгованість за
Несанкціонованим овердрафтом та проценти за його користування, а також
проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у
відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за
домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості (суми
неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та прострочених до сплати
процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом) в розмірі 86,4% річних.
10. Листування щодо цього рахунку
Банк буде надсилати за адресою
Клієнта, а також іншими каналами,
обумовленими у Договорі.
11. Про зміну номеру телефону, паспортних даних, адреси реєстрації, адреси
фактичного проживання Клієнт зобов'язаний повідомляти Банк письмово в день
настання таких змін.
12. Сторони домовились, що права та обов'язки Сторін встановлені в п.п. 2.1.8.5 2.1.8.8 Умов та Правил, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору передбачена п. 2.1.8.10 Умов та Правил.
13. 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, у Системі «Приват24»,
повідомлення у месенджерах. В разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове
повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо зміни істотних умов Договору у
строк ____ календарні дні з дня направлення повідомлення, зміни до істотних умов
вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення додаткових угод.
14. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє 12 років. Договір
може бути достроково розірваний за Заявою Клієнта про закриття рахунку в
будь-який час, за ініціативою Банку в будь-який час або за настання інших обставин,
встановлених вимогами чинного законодавства.
15. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Умовами та Правилами надання
банківських послуг, які розміщено на сайті https://privatbank.ua/terms.
16. Підписанням Заяви Клієнт підтверджує, що Банком надано йому інформацію,
передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
17. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в

іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника)
на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на
такі кошти, відповідно до Закону.
Підписанням Заяви Клієнт підтверджує ознайомлення з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб.
Подальше надання Клієнту Довідки Банк здійснює шляхом її розміщення та
оновлення не рідше одного разу в рік в Інтернет мережі на сайті pb.ua в розділі Фонд
гарантування вкладів, де Клієнт може ознайомитися з нею.
18. Примірник цієї Заяви направляється в особистий акаунт Клієнта у Cистемі
«Приват24» (веб-версія).
19. Реквізити Банку:
Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”
Юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна.
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, ІПН 143605704021
Адреса для зв’язків та листування: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094,
Україна.
Ліцензія НБУ N 22 від 05.10.2011 р.
Підпис уповноваженого працівника
Банку
Дата ознайомлення з заявою:
Підпис власника рахунку / підпис
особи, яка відкриває рахунок на
користь іншої особи:
Відкрити
дозволяю:

поточний

рахунок UAH

Документи
на
оформлення
відкриття рахунку перевірив:
Підпис співробітника Банку:
Дата відкриття рахунку:
Про номер рахунка Банк повідомляє Клієнта в особистому акаунті Клієнта в Системі
«Приват24».

