ДОГОВІР № ___________
про обслуговування поточного рахунку для здійснення операцій з використанням банківської платіжної картки
м. _______________

___.___.201__

Акціонерне товариство «ПроКредит Банк», надалі – «Банк», від імені якого за довіреністю діє уповноважена особа,
яка підписує цей договір, з однієї сторони, та
Фізична особа-підприємець ___________, надалі – «Клієнт», другої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей
договір, надалі – «Договір», про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок у національній валюті України та/або іноземній валюті, що вказаний у
Додатку до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, для здійснення операцій з використанням банківської
платіжної картки, надалі – «рахунок», та здійснює його розрахунково-касове обслуговування, в т.ч. за допомогою
системи дистанційного обслуговування, та надає інші послуги, передбачені законодавством України та цим Договором,
а Клієнт оплачує надані послуги.
1.2. На підставі наданої Клієнтом анкети-заяви, складеної за формою, затвердженою Банком, Банк випускає на ім’я
уповноваженої особи Клієнта, надалі – «Держатель», БПК міжнародної платіжної системи VISA INTERNATIONAL, надалі
– МПС, типу BUSINESS, надалі – «БПК».
1.3. Правовідносини Сторін, в т.ч. права та обов’язки Сторін за цим Договором, регулюються також Загальними
положеннями та умовами надання банківських послуг, надалі – Загальні Положення та Умови, Операційним
регламентом, Тарифами, що є його невід’ємною частиною, Правилами МПС, Правилами користування платіжною
карткою, надалі – «Правила».
1.4. 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 України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2. ПОРЯДОК ВИПУСКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БПК
2.1. Банк випускає та надає у користування Держателю БПК протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня
отримання від Клієнта анкети–заяви та необхідних документів, передбачених законодавством України та вимогами
Банку, та після сплати Клієнтом комісії за випуск БПК в розмірі, передбаченому Тарифами, та отримання Банком
повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік.
2.2. БПК є власністю Банку і не може надаватися третім особам. Після закінчення строку дії БПК Клієнт повертає її до
Банку протягом 1 (одного) місяця.
2.3. За 1 (один) місяць до закінчення строку дії БПК, в разі неотримання Банком письмової заяви Клієнта про відмову
від перевипуску БПК на новий строк та за умови наявності на рахунку коштів у розмірі, необхідному для сплати комісії
згідно з Тарифами, Банк перевипускає БПК на новий строк.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ,
ЗДІЙСНЕНИМИ З ВИКОРИСТАННЯМ БПК
3.1. Клієнт здійснює оплату послуг Банку, що надаються за цим Договором, згідно з Тарифами.
3.2. Списання коштів з рахунку Клієнта здійснюється на підставі платіжних повідомлень МПС та/або Процесингового
центру. У випадках, передбачених законодавством України та/або Правилами МПС, списання коштів з рахунку може
здійснюватись на підставі розрахункових документів Клієнта або на підставі інших документів.
3.3. Клієнт доручає і уповноважує Банк у день отримання платіжних повідомлень МПС та/або Процесингового центру
або у день настання строку сплати коштів на користь Банку, відповідно до цього Договору та Тарифів, виконувати
договірне списання коштів з його рахунку на користь Банку, Процесингового центру та третіх осіб, зокрема:
3.3.1. суми всіх операцій, курсових різниць, пені, неустойок, інших платежів, які стали наслідком або виникли, у зв‘язку з
використанням БПК;
3.3.2. суми вартості послуг Банку по обслуговуванню рахунку; випуску/перевипуску та обслуговуванню БПК в розмірі,
передбаченому Тарифами;
3.3.3. суми відсотків, нарахованих на суму несанкціонованої заборгованості;
3.3.4. суми збитків Банку, завданих в результаті використання БПК з порушенням цього Договору, Правил та/або
законодавства України;
3.3.5. у випадку помилкового зарахування Банком коштів на рахунок у день встановлення факту такого помилкового
зарахування списувати з нього на користь належного отримувача суми таких помилково зарахованих коштів. При цьому
Клієнт несе відповідальність за погашення несанкціонованої заборгованості та відсотків за користування сумою
несанкціонованої заборгованості, якщо виникнення несанкціонованої заборгованості було зумовлено списанням
помилково зарахованих коштів;
3.3.6. суми вартості послуг, що не передбачені Тарифами, та були надані Клієнту МПС або її членами при використанні
БПК;
3.3.7. суми коштів на підставі укладених між Сторонами договорів.
3.4.
Якщо валюта розрахунку за операцією, здійсненою з використанням БПК, відрізняється від валюти рахунку,
Банк за результатами обробки інформації про виконану операцію здійснює перерахунок суми за операцією у валюту
рахунку у порядку, передбаченому Загальними Положеннями та Умовами.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Банк має паво:
4.1.1. Призупинити дію БПК, скасувати встановлені овердрафти на рахунок та/або ліміти овердрафту за БПК, змінити
Добові ліміти, а також відмовити у її переоформленні, заміні або видачі нової БПК для припинення або попередження
можливого шахрайства, будь–яких незаконних або непогоджених з Банком у формі укладених угод між Сторонами.
4.1.2. У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пп. 4.4.4 п. 4.4 цього Договору, без попередження
Клієнта призупинити/припинити дію БПК, розірвати цей Договір та вимагати повернення Клієнтом БПК.
4.1.3. Виконувати списання коштів з рахунку Клієнта у випадках, передбачених п. 3.2 цього Договору.

4.2. Банк зобов’язаний:
4.2.1. Обслуговувати рахунок у порядку, передбаченому цим Договором, Правилами МПС та законодавством України.
4.3. Клієнт має право:
4.3.1. Розпоряджатися коштами на рахунку відповідно до законодавства України.
4.3.2. Здійснювати операції з використанням БПК в межах Доступного залишку коштів на рахунку.
4.4. Клієнт зобов’язаний:
4.4.1. У день надання до Банку анкети–заяви для випуску БПК сплатити комісію за випуск БПК згідно з Тарифами.
4.4.2. Самостійно вирішувати спори з Держателем, що стосуються операцій за рахунком.
4.4.3. У разі відмови від перевипуску БПК за 1 (один) місяць до закінчення строку дії такої БПК надати до Банку заяву про
відмову від перевипуску БПК на новий строк.
4.4.4. Погасити несанкціоновану заборгованість за рахунком, що не передбачена договором між Банком та Клієнтом, у
день її виникнення. На суму несанкціонованої заборгованості Банком щоденно нараховуються відсотки, виходячи з
розміру суми такої заборгованості станом на кінець операційного дня Банку, за ставкою, встановленою Тарифами.
Сплата нарахованих відсотків здійснюється Клієнтом у день нарахування відсотків. Розміщені на рахунку кошти у першу
чергу спрямовуються на погашення заборгованості по сплаті відсотків за користування сумою несанкціонованої
заборгованості, в другу чергу – на погашення суми несанкціонованої заборгованості.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі крадіжки/втрати БПК Клієнт несе відповідальність за відшкодування сум усіх операцій, здійснених з
використанням такої вкраденої/втраченої БПК, та сплату комісій за здійснення операцій з такою БПК, якщо на момент
здійснення операцій із вкраденою/втраченою БПК Клієнт або Держатель не повідомили Банк про випадок
крадіжки/втрати БПК у порядку, встановленому даним Договором та Правилами, а також у інших випадках,
передбачених Правилами.
5.2. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення спірних ситуацій поза сферою контролю Банку,
пов'язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а також, якщо БПК не була прийнята
до оплати або видачі готівки. Банк не несе відповідальності за якість товарів та послуг, придбаних за допомогою БПК.
5.3. Збитки, завдані Банку Клієнтом або Держателем внаслідок невиконання цього Договору та/або Правил, підлягають
відшкодуванню Клієнтом протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати відправлення Банком на адресу Клієнта або
вручення представнику Клієнта відповідної письмової вимоги.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) і діє
до його припинення.
6.2. Цей Договір може бути припинений/розірваний у порядку, передбаченому Загальними Положеннями та Умовами,
або законодавством України.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладення Сторонами відповідного
договору про внесення змін та/або доповнень до цього Договору та/або у порядку, передбаченому Загальними
Положеннями та Умовами.
7.2. Підписанням цього Договору Клієнт свідчить та підтверджує, що він ознайомився з умовами Загальних Положень
та Умов, Операційного Регламенту та Тарифів, розуміє їх зміст, приймає їх та приєднується до них, зобов’язується
належним чином виконувати їх. Загальні Положення та Умови разом з Операційним регламентом та Тарифами є
невід’ємною частиною цього Договору.
7.3. Внесення змін та/або доповнень до Загальних Положень та Умов, Операційного регламенту, Тарифів
здійснюється у порядку, передбаченому Загальними Положеннями та Умовами. Сторони домовились, що Банк за
згодою Клієнта може змінювати Загальні Положення, Операційний регламент і Тарифи у порядку, передбаченому
Загальними Положеннями та Умовами. Якщо до набрання чинності змінами та/або доповненнями Банк не отримав від
Клієнта письмових заперечень щодо внесення змін та/або доповнень, зміни та/або доповнення вважаються прийнятими
Клієнтом. У випадку отримання Банком письмового заперечення Клієнта щодо внесення змін та/або доповнень до дати
набрання чинності такими змінами та/або доповненнями таке заперечення вважається пропозицією Клієнта достроково
розірвати цей Договір. Датою розірвання Сторонами цього Договору вважається дата підписання Банком письмової
згоди достроково розірвати Договір, яка відправляється/надається Клієнту.
7.4. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу - по
одному примірнику для кожної Сторони.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Банк: АТ «ПроКредит Банк»
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 21677333

Клієнт:
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ:

Місцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, проспект
Перемоги, 107 «А»

Місцезнаходження:
Банківські реквізити:
п/р №
в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984

_____________________

_______________

(посада)

(підпис/П.І.Б.)
М.П.

____________________

_______________
(підпис)

(П.І.Б.)
М.П.

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб ознайомлений;
примірник Договору,
Загальних Положень та Умов, Тарифів отримав
___________________________________
(підпис/П.І.Б. Клієнта)

ДОДАТОК від
до Договору № від
про обслуговування поточного рахунку
для здійснення операцій з використанням
банківської платіжної картки

Номери рахунків, рахунки у форматі IBAN та Тарифний пакет

Банк: АТ «ПроКредит Банк»
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 21677333

Клієнт:
_______________________________
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: ______________

_____________________
(посада)

_______________
(підпис/П.І.Б.)
М.П.

_______________
(підпис/П.І.Б.)
М.П.

