ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги поточного (не карткового)
рахунку фізичної особи
[ця інформація містить загальні умови надання послуги з відкриття
поточного рахунку та не є пропозицією з надання цих послуг]
I. Загальна інформація
№
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3
1. Інформація про банк

1
2

Найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ»

3

Номер та дата видачі банківської
ліцензії

Ліцензія Національного банку
України №221 від 09 серпня 2005 р.

4

Адреса

Україна, 04119, м. Київ, вул. Юрія
Іллєнка, 83-Д

5

Номер контактного(них)
телефону(ів)

0 800 50 30 05

6

Адреса електронної пошти

info@bisbank.com.ua

7

Адреса офіційного вебсайта

https://www.bisbank.com.ua/

8

2. Основні умови поточного (не карткового) рахунку

9

Тарифи на розрахунково-касове
обслуговування поточного
рахунку фізичної особи

Чинні тарифи публікуються на
офіційному сайті банку

10

Процентна ставка на залишок
коштів на рахунку, % річних

Проценти не нараховуються

11

Строк, на який відкривається
рахунок

Безстроковий

12

Валюта рахунку

Гривня (UAH); долар США (USD);
євро (EUR); російський рубль (RUB);
фунт стерлінгів (GBP); злотий (PLN);
швейцарський франк (CHF).

13

Мінімальна сума залишку на
рахунку

Не встановлюється

14

Строк, протягом якого клієнт
повинен розмістити суму коштів
на рахунок з дня укладення
договору, днів

Не встановлюється

15

Вид договору банківського
рахунку

Договір поточного рахунку фізичної
особи
Поточний рахунок – рахунок, що
відкривається клієнту на договірній
основі для зберігання грошей і
здійснення
розрахунково-касових
операцій за допомогою платіжних
інструментів, окрім платіжної картки.

16

Види підтвердження відкриття
банком поточного рахунку

17

Умови розпорядження поточним
рахунком

Договір поточного рахунку
Клієнт, фізична особа, яка відкрила
поточний рахунок на своє ім’я,

самостійно розпоряджається коштами
на своєму поточному рахунку.
Клієнт
може
надати
право
розпорядження
коштами
на
поточному рахунку третім особам на
підставі довіреності.
Довіреність
може бути засвідчена нотаріально або
складена в банку в присутності
клієнта і уповноважених осіб та
засвідчена
уповноваженим
працівником банку.
18

19

Умови поповнення поточного
рахунку

Зарахування
готівкових
та
безготівкових коштів на рахунок
здійснюється без обмежень по сумі

Зняття (часткове зняття) готівкових
Умови зняття (часткового зняття)
коштів та безготівковий переказ
коштів з поточного рахунку
коштів
з
поточного
рахунку
здійснюється в межах залишку коштів
на рахунку

20

Порядок закриття рахунку

Закриття
поточного
рахунку
здійснюється відповідно до договору
поточного рахунку та чинного
законодавства України

21

Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору поточного
рахунку здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору),
якщо інше не встановлено договором або законодавством України

22

3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта

23

Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є
необхідним для укладення договору поточного рахунку:

24

послуги, отримання яких є
необхідним для укладення
договору поточного рахунку

Відсутні

25

Попередження: клієнт подає документи, що підтверджують джерела
походження грошових коштів, якщо сума розміщена на поточному
рахунку дорівнює або перевищує cуму 400 000 (чотириста тисяч) гривень
або дорівнює чи перевищує таку суму в іноземній валюті, банківських
металах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і
банківських металів

26

4. Права клієнта згідно з законодавством України

27

Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних
для цілей, які є несумісними з цілями, що передують укладенню договору
поточного рахунку, або які покладено на його виконання, якщо інше не
передбачено Законом України “Про захист персональних даних”, а також
відкликання цієї згоди в будь-який момент

28

Отримання інформації про умови надання доступу до персональних
даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані
клієнта

29

Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в
Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему
гарантування вкладів фізичних осіб

30

5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду

31

До банку:

32

перелік контактних даних банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7
таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення банками
клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг. Термін розгляду
звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний
термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний
строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен
перевищувати сорока п'яти днів,

33

або до Національного банку:

34

перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян” на
сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження. |
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в
місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не
повинен перевищувати сорока п'яти днів,

35

або до суду:

36

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги
звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з
порушенням їх прав як споживачів послуг)

