Договір Карткового рахунка № ___
м.__________

«____» ___________ 20__ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», юридична особа за законодавством
України, (надалі – «Банк»), в особі _______ , який(а) діє на підставі ______________________________, з однієї сторони,
та
____________________ П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, паспорт серії
_________ № ______ , виданий _______________ «__»_______20_р., адреса: ____________________________, (надалі –
«Клієнт»), з іншої сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, уклали цей Договір Карткового
рахунка №__ від «__» _________ 20__ р. (надалі – «Договір») про наступне:
І.Основні положення
1.1. Цей Договір Карткового рахунка №__ від «__» _______ 20__ року (надалі – «Договір Карткового рахунка»)
складається із Заяви про відкриття Карткового рахунка та виготовлення Платіжної картки (надалі – «Заява» ), що є
невід’ємною частиною цього Договору Карткового рахунка, Умов функціонування Поточних і Карткових рахунків та
здійснення операцій за цими Рахунками (надалі – «Умови»), а також додаткових договорів до цього Договору. Договір
Карткового рахунка є невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування (надалі – «Договір
комплексного обслуговування», «ДКО»), укладеного між Банком і Клієнтом на умовах Правил надання банківських
послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів – фізичних осіб у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ», що розміщені на Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua (надалі – «Правила»).
1.2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі Карткового рахунка з великої літери, є визначеними термінами і
мають такі значення, які визначені для них у цьому Договорі Карткового рахунка та ДКО, укладеного між Банком і
Клієнтом на умовах Правил, а також Умов.
1.3. Банк відкриває Клієнту Картковий рахунок № ___________________ за видами валют, зазначеними в Заяві, та
здійснює розрахунково-касове обслуговування відповідно до умов ДКО та вимог чинного законодавства України.
1.4. Картковий рахунок Клієнту відкривається за умови надання документів, передбачених чинним законодавством
України, ДКО та внутрішніми документами Банку, після здійснення Банком їх відповідної перевірки.
1.5. Підписанням Заяви Клієнт підтверджує, що перед укладанням Договору Карткового рахунка Банк ознайомив його
з Тарифами, Умовами та Правилами користування платіжними картками, переліком необхідних документів, Клієнт
згоден із ними та приймає їх як обов’язкові для виконання.
1.6. Клієнт підтверджує, що зазначені в Заяві дані відповідають дійсності та дає згоду Банку на перевірку достовірності
наданої інформації.
1.7. Договір Карткового рахунка між Банком та Клієнтом на умовах Правил є укладеним із моменту прийняття Банком
від Клієнта Заяви, яка є акцептом Клієнта на укладення Договору Карткового рахунка на умовах Правил (у т.ч. Умов).
Заява вважається прийнятою Банком із моменту вчинення Банком (уповноваженою особою Банку) відповідної відмітки на
Заяві Клієнта.
1.8. З метою запобігання шахрайським діям та для безпеки розрахунків Банк встановлює ліміти за операціями з
використанням Картки. Банк має право змінити ліміти та обмеження на власний розсуд у випадку підозри здійснення
шахрайських операцій, для мінімізації ризиків Клієнта або зважаючи на технічну можливість чи в інших випадках,
передбачених ДКО.
До укладення даного Договору Клієнт одержав Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб під підпис та
ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується наведеним нижче підписом
Клієнта:
______________________________________
"___"______________ 20_ р.
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи)
Після укладення Договору Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб видається у паперовій формі на
вимогу Клієнта в строки, визначені чинним законодавством.
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Вклад – це 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.
II. Умови функціонування Поточних і Карткових рахунків та здійснення операцій за цими Рахунками є публічною
пропозицією (офертою) та розміщені на Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua.
На вимогу Клієнта Банк надає витяг з Умов функціонування Поточних і Карткових рахунків та здійснення операцій за
цими Рахунками, засвідчений уповноваженим працівником Банку.
ІІІ. ЗАЯВА про відкриття Карткового рахунка та виготовлення Платіжної картки
Прошу відкрити Картковий рахунок, за яким операції можуть здійснюватися з використанням Платіжної картки, в АТ
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на моє ім’я:
Прізвище, Ім’я та По батькові
в  UAH
 USD
 EUR

та виготовити Платіжну картку класу (Тип Картки) :
1.  VISA Classic (магнітна)  VISA Classic (чіп)
додаткова Картка на моє ім’я
 VISA Classic (магнітна),  VISA Classic (чіп)
2.  VISA Gold (магнітна)  VISA Gold (чіп)
додаткова Картка на моє ім’я
 VISA Classic (магнітна),  VISA Classic (чіп),
 VISA Gold (магнітна),  VISA Gold (чіп)
3.  VISA Platinum (чіп)
додаткова Картка на моє ім’я
 VISA Classic (магнітна),  VISA Classic (чіп),
 VISA Gold (магнітна),  VISA Gold (чіп),
 VISA Platinum (чіп)
4.  VISA Infinite (чіп)
безкоштовна додаткова Картка на моє ім’я
 VISA Classic (чіп),  VISA Gold (чіп)
додаткова Картка на моє ім’я
 VISA Platinum (чіп),  VISA Infinite (чіп)
Вид Картки:
 Універсальна  Соціальна  Кредитна  Платінум VIP
 Infinite  Прибутковий гаманець  Зарплатна
 Карта моряка
Схема обслуговування Картки: дебетна
Інформація про Клієнта
Дата народження
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків 1
Паспорт або документ, що посвідчує особу:

Адреса реєстрації:
(Область, місто/р-н,село, вулиця, будинок, квартира)
Адреса проживання (якщо відрізняється від
зареєстрованої):
Телефон контактний___________________________
Інформація для нанесення на картку та пароль
Ім’я та прізвище на картці (латинськими літерами):
_______________________________________________
Дівоче прізвище матері (використовуватиметься як пароль):
_____________________________________________________
Інформація для надання сервісів та послуг
Надання сервісу «SMS-повідомлення»:
 Так, на номер мобільного тел.: __________________
за операціями:  основної картки;  додаткової картки
Цією Заявою я надаю згоду надсилати інформацію про
операції за Картковим рахунком незахищеними
каналами зв’язку. Всю відповідальність за розголошення
даних за Картковим рахунком третім особам, що може
відбутися внаслідок надсилання Банком текстових
повідомлень на мобільний телефон, я беру на себе. Я
погоджуюсь із тим, що при переоформленні Платіжної(-

их)
картки(-ок) сервіс продовжує надаватися за
операціями з новою карткою без оновленої заяви.
 Відмовляюся від повідомлення про операції за
Карткою за допомогою сервісу SMS-повідомлення. При
цьому підтверджую, що обов’язок Банку повідомляти
про операції за Карткою вважається виконаним.
 Бажаю отримувати виписку на адресу електронної
пошти ___________________________ на запит із цієї
пошти на адресу банку card@bisbank.com.ua. Запит з
електронної пошти є підставою для списання коштів з
Карткового рахунку за користування такою послугою.
Надаю право Банку плату за користування сервісами
та послугами списувати з мого Карткового рахунка
відповідно до Тарифів Банку та умов ДКО.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї
Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що
цей рахунок забороняється використовувати для
проведення операцій, пов'язаних із здійсненням
підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною
або уповноваженою мною особою за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право
розпоряджатися
рахунком
зобов'язуюсь
негайно
повідомити про це в письмовій формі.
Усе листування щодо цього рахунку прошу
надсилати за адресою фактичного проживання,
зазначеною у розділі V Договору:
Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.
Додаткова інформація 2:__________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Підпис Клієнта __________ Дата"___"_________201_ р.
Відмітки Банку:
Відкрити рахунок №______________________________
у
 UAH
 USD
 EUR
Виготовити замовлені картки
Дозволяю
Керівник _________________ _____________________
(інша уповноважена особа)
(підпис) (П.І.Б.)
Дата відкриття Карткового рахунка:
«____»________ 20__ р.
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада, підпис, П.І.Б):
______________________ / __________________

1

Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному
безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»,
зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.
За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану
форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

2

Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених
Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
у національній та іноземних валютах.

№ балансового
рахунку

№ особового рахунку

Головний бухгалтер
___________________________
(інша відповідальна особа,
(підпис)
яка контролює правильність
присвоєння номера рахунку)

IV. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір Карткового рахунка на умовах, викладених у цій Заяві,
Умовах функціонування Поточних і Карткових рахунків та здійснення операцій за цими Рахунками та Правилах, із якими
Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує
досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору Карткового рахунка, які передбачені чинним законодавством
України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, у т.ч. персональних, указаних в поданих(заповнених)
Банку документах, а також підтверджує отримання підписаного зі сторони Банку одного примірника Договору
Карткового рахунка №__ від «__» _________ 20__ р.
V. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк
Клієнт
ПІБ: ______________________________________________________
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Паспорт: серія _____ № ____________ дата видачі ______________
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Виданий: _________________________________________________
Реєстраційний номер ОКПП:_________________________________
Адреса реєстрації: _________________________________________
Адреса фактичного проживання (для
листування)____________________________________________
Адреса електронної пошти:______________________________
Телефони: домашній __________________________________
робочий
__________________________________
мобільний __________________________________
_____________/_________________________

______________________________/_________________________
(П.І.Б.)

