Додаток № 5
до Процесу відкриття, ведення та закриття поточних рахунків
із спеціальним режимом використання клієнтам – фізичним особам
в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування

ДОГОВІР
банківського рахунка
для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування № _______
м.____

«__»_____________20__р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», юридична особа за
законодавством України (надалі – «Банк»), в особі (зазначається ПІБ представника Банку), який(а)
діє на підставі (зазначається вид документу, на підставі якого діє представник Банку, його номер та
дата), з однієї сторони, та
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у разі відкриття рахунку власником рахунку)
__(зазначити повне ПІБ Клієнта) (надалі – «Клієнт»), з іншої сторони,
АБО
(зазначається у разі відкриття рахунку представником за Довіреністю)
__(зазначити повне ПІБ Клієнта) (надалі – «Клієнт»), від імені якого діє довірена особа_____
(П.І.Б. Довіреної особи) на підставі Довіреності, посвідченої ______________ нотаріусом
________________ нотаріального округу (П.І.Б. нотаріуса) __.__.20__р. за реєстром № ____ з іншої
сторони, що разом іменуються надалі «Сторони», а кожен окремо «Сторона», розуміючи значення
своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, уклали цей Договір банківського
рахунка для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування №__ від «__» _______
20__ р. (надалі – «Договір») про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Банк відкриває Клієнту, який є декларантом за Податковим кодексом України, поточний рахунок
із спеціальним режимом використання IBAN___________________ (надалі «Рахунок») за видами
валют, зазначеними у Заяві про відкриття Рахунку, для цілей одноразового (спеціального)
добровільного декларування відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення
податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного
декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» від
15.06.2021 р. № 1539-ІХ (надалі – Закон) та здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта
відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України.
1.2. Банк відкриває Рахунок Клієнту за умови надання документів, передбачених чинним
законодавством України, Договором та внутрішніми документами Банку та необхідних для:
- відкриття рахунку;
- належної перевірки Клієнта у порядку, встановленому чинним законодавством України з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- виконання положень законодавства України, спрямованих на виконання вимог FATCA – положень
Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account
Tax Compliance Act), спрямованого на протидію ухилення від сплати податків платниками податків в
США та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA процедури (надалі –
FATCA).
1.3. Рахунок використовується для зарахування грошових коштів у готівковій формі, що є об’єктом
одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до Закону.
1.4. Протягом строку дії Договору, визначеного у розділі 6 даного Договору, та після подання
Клієнтом одноразової (спеціальної) добровільної декларації на Рахунок одноразово можуть бути
зараховані додатково готівкові кошти Клієнта.
1.5. Після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження
грошових коштів, зарахованих на Рахунок, Клієнт набуває право перерахувати кошти на поточний
рахунок, відкритий в Банку для власних потреб, на поточний рахунок в іншому банку України або
зняти (отримати) грошові кошти готівкою.

Клієнт ____________

Сторінка 1 з 7

Банк ________________

1.6. Вартість послуг, що надаються Банком за цим Договором, зазначені в Тарифах Банку на
банківські послуги та операції (надалі – «Тарифи»), з якими Клієнт ознайомлюється при відкритті
Рахунка та які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.7. За цим Договором проценти на суму залишку за Рахунком не нараховуються та не сплачуються
Банком.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Банк зобов’язується:
2.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок після надання ним всіх необхідних документів, передбачених
чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.
2.1.2. Виконувати належним чином умови Договору та дотримуватись режиму функціонування
Рахунку відповідно до умов Договору та вимог законодавства України.
2.1.3. Своєчасно здійснювати розрахункові операції у відповідності до вимог Закону, інших законів
та нормативних актів, у т.ч. Національного банку України.
2.1.4. Здійснювати приймання та видачу готівки з Рахунка Клієнта у відповідності до вимог,
передбачених чинним законодавством України, з урахуванням положень п.2.2.4 цього Договору.
2.1.5. На вимогу Клієнта надавати виписку про рух коштів за Рахунком та/або довідку про відкриття
Рахунку та залишку коштів на ньому після підтвердження джерел походження коштів Клієнта.
2.1.6. Забезпечувати збереження відомостей, які згідно з вимогами чинного законодавства України
визнаються банківською таємницею. Не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка
складає банківську таємницю, за винятком випадків надання такої інформації приватним особам та
організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно
до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів, а також у випадках надання
такої інформації в порядку та в обсязі, визначених чинним законодавством України, чи коли
розкриття банківської таємниці необхідне Банку для захисту його прав та інтересів та/або
забезпечення надання послуг Банком. Клієнт підтверджує право Банку на розкриття банківської
таємниці в таких випадках.
2.1.7. Надавати консультації Клієнту у відповідності до чинного законодавства України, стосовно
порядку здійснення розрахунків.
2.1.8. Здійснювати примусове списання коштів з Рахунка у випадках та в порядку, передбачених
чинним законодавством України.
2.2. Клієнт зобов’язується:
2.2.1. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів
документів і документообігу, правил ведення касових операцій в Україні, установлених внутрішніми
документами Банку та чинним законодавством України.
2.2.2. Дотримуватись вимог законодавства, якими встановлено спеціальний режим використання
Рахунку, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку, не
використовувати Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької
діяльності.
2.2.3. Не пізніше наступного дня після отримання виписки за Рахунком повідомляти в письмовому
вигляді Банк про всі виявлені неточності або помилки у виписці за Рахунком та інших документах
або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. У протилежному випадку
вважається, що Клієнт погодився з виконаними за Рахунком операціями, а залишки вважаються
підтвердженими.
2.2.4. Не пізніше, аніж за день до зняття коштів із Рахунка, повідомляти Банк в усній формі або
письмово про отримання готівки в національній та/або в іноземній валюті в разі, якщо сума грошових
коштів перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень та/або відповідний еквівалент в іноземній валюті
за курсом Національного банку України, установленим на дату повідомлення.
2.2.5. Надавати за запитом Банку протягом строку, вказаного Банком у запиті, документи та відомості,
необхідні Банку для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або необхідні для виконання положень
законодавства України, спрямованих на виконання вимог FATCA.
2.2.6. У випадку зміни Клієнтом прізвища, та/або імені, та/або по батькові, та/або паспортних даних,
та/або адреси реєстрації, та/або інших даних, які були надані Банку для здійснення ідентифікації та
вивчення Клієнта, та/або зазначених у Договорі реквізитів Клієнта (надалі – «Особисті дані»),
останній зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів із дати набуття чинності відповідними змінами
письмово повідомити (надати заяву) Банк про такі зміни та надати підтверджуючі документи (їх
належним чином завірені копії). У випадку ненадання Клієнтом таких документів, Банк не несе
відповідальності за дії Банку, що здійснені на підставі та/або з урахуванням наявних у Банку
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документів. Сторони цим підтверджують, що надання Клієнтом документів, що підтверджують зміну
Особистих даних є підставою для використання у відносинах між Сторонами нових (змінених)
Особистих даних без необхідності внесення змін до цього Договору.
2.2.7. Здійснювати контроль за використанням Рахунка довіреною особою Клієнта (у разі її
наявності), а також контролювати дотримання довіреною особою Клієнта інших вимог цього
Договору та вимог чинного законодавства України.
2.2.8. Щорічно в строк до 31-го січня поточного року надавати Банку складене в письмовій формі
підтвердження про залишки на Рахунку станом на 01 січня того ж року. У разі не отримання Банком
підтвердження протягом зазначеного строку, залишок коштів на Рахунку Клієнта вважається
підтвердженим.
2.2.9. Оплачувати надані Банком послуги у розмірах згідно з Тарифами Банку, чинними на момент
надання послуг. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він згодний з тим, що Банк має
право вносити зміни в Тарифи Банку в порядку, визначеному цим Договором.
2.2.10. Зобов’язання щодо відстеження зміни Тарифів Банку покладається виключно на Клієнта.
Клієнт повинен відслідковувати зміну Тарифів Банку шляхом перевірки повідомлень про зміну
Тарифів, розміщених в приміщеннях Банку та/або на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет
www.bisbank.com.ua.
2.3. Банк має право:
2.3.1. Вимагати та отримувати від Клієнта передбачені чинним законодавством України та
внутрішніми документами Банку інформацію та документи, необхідні для відкриття і обслуговування
Рахунка та/або для здійснення Банком своїх повноважень у сфері валютного контролю, та/або у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або необхідні для виконання
положень законодавства України, спрямованих на виконання вимог FATCA, а також має право на
вжиття заходів, спрямованих на з’ясування суті та мети операцій Клієнта, у т.ч. шляхом витребування
додаткових документів і відомостей, що стосуються цих операцій.
2.3.2. Відмовити Клієнту в наданні послуг, у т.ч. в проведенні операцій за Рахунком у випадку
невідповідності операцій Клієнта вимогам цього Договору, законодавства України про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні», нормативних актів Національного банку України, що регламентують
порядок здійснення операцій за рахунками клієнтів, у випадках ненадання на запит Банку інформації
та/або документів, необхідних для належної перевірки Клієнта.
2.3.3. Повернути без виконання надані Клієнтом документи та/або відмовити йому в здійсненні
операції в разі подання Клієнтом розрахункових документів із порушенням вимог чинного
законодавства України, умов договорів, укладених із Банком, чи вимог внутрішніх документів Банку
та/або неподання Клієнтом документів (подання документів не в повному обсязі), обов’язкових для
здійснення операцій.
2.3.4. Відмовити Клієнту у видачі готівки в день її отримання у випадку невиконання положень
п.2.2.4 цього Договору.
2.3.5. Установлювати та змінювати Тарифи на обслуговування Рахунку. Банк інформує Клієнта про
зміну Тарифів на обслуговування Рахунку за 30 (тридцять) календарних днів до дати набрання чинності
змін до Тарифів на обслуговування Рахунку шляхом одного чи кількох із наступних способів:
надсилання повідомлення про такі зміни поштою, електронною поштою, через систему дистанційного
обслуговування Клієнтів (Інтернет-банкінґ), або іншими дистанційними каналами обслуговування у
випадку наявності відповідної технічної можливості, або SMS-повідомленням на мобільний телефон
Клієнта, або шляхом розміщення в приміщеннях Банку та на офіційному веб-сайті Банку в мережі
Інтернет www.bisbank.com.ua (за наявності технічної можливості) із зазначенням дати набрання
чинності новими Тарифами на обслуговування Рахунка. У випадку внесення змін, які покращують
умови обслуговування Клієнта (зменшують Тарифи), Банк інформує Клієнта про зміну Тарифів на
обслуговування Рахунку за 3 (три) календарних дні до дати набрання чинності змін до Тарифів на
обслуговування Рахунку шляхом одного чи кількох із способів, передбачених цим пунктом Договору.
3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Самостійно розпоряджатися коштами, що обліковуються на його Рахунку, після завершення
процедури фінансовго моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів з
урахуванням положень п. 1.5 цього Договору.
3.2.2. Отримувати в Банку готівкові кошти, за умови наявності коштів на Рахунку, у випадках і
порядку, передбачених чинним законодавством України та Договором, з урахуванням положень
п. 2.2.4 цього Договору.
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3.2.4. Протягом дії цього Договору Клієнт має право звертатись до Банку з питань виконання
сторонами умов цього Договору. При цьому Клієнт погоджується, що таке звернення Клієнт може
здійснювати одним із способів (за вибором Клієнта), наведених нижче:
- особисто за місцем знаходження Банку або будь-якого відділення Банку;
- шляхом направлення поштового повідомлення на адресу Банку, зазначену на офіційному веб-сайті
Банку в мережі Інтернет www.bisbank.com.ua;
- шляхом електронного звернення на електронну адресу Банку за відповідним посиланням на
офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет www.bisbank.com.ua;
- у телефонному режимі на Гарячу лінію Банку.
3.2.5. Клієнт має право звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до
уповноважених державних органів, в тому числі до Національного банку України, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, а також до суду.
4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі невиконання або неналежного виконання Банком зобов'язань за Договором Банк несе
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. У разі порушення з вини Банку встановлених законодавством строків виконання доручення
Клієнта на переказ, Банк зобов'язаний на письмову вимогу Клієнта сплатити йому пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату прострочення, від суми
простроченого платежу за кожен день такого прострочення.
4.3. Усю відповідальність за достовірність даних та інформації, зазначених у розрахункових
документах, документі на переказ, суті інформації, щодо якої здійснюється цей переказ, несе Клієнт.
4.4. Банк не несе відповідальності за здійснення операцій та/або виконання цього Договору на
підставі та/або з урахуванням недостовірних/недійсних документів, наданих Клієнтом, якщо Клієнт
не повідомив письмово Банк про недостовірність/ недійсність таких документів або не надав оновлені
документи.
4.5. Клієнт несе відповідальність за несвоєчасну та/або неповну оплату наданих Банком за цим
Договором послуг шляхом сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України, яка діяла на дату прострочення, від суми простроченого платежу за кожен день такого
прострочення. Право Банку вимагати від Клієнта сплати неустойки виникає на наступний день після
настання терміну виконання передбаченого цим Договором зобов’язання щодо оплати вартості
послуг Банку, сплати комісій та інших платежів, виникнення обставин, що не залежать від волі Банку
тощо.
4.6. Застосування Банком неустойки згідно з умовами цього Договору є правом, а не обов’язком
Банку .
4.7. Банк не несе відповідальності за те, що Клієнт не ознайомився з новими Тарифами, які були
змінені Банком під час дії Договору, якщо Банк належним чином виконав умови п. 2.3.5 Договору.
Право Банку на отримання належних йому комісій не може бути заперечене Клієнтом на тій підставі,
що останній попередньо не ознайомився з чинною редакцією Тарифів.
4.8. Сторона цього Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за
Договором, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), а саме: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі,
війни, страйки, військові дії, терористичні акти, блокади, громадські заворушення, антитерористичні
операції, перебої та/або коливання в постачанні електроенергії, втручання органів державної влади
шляхом прийняття нормативно-правових актів та/або дій, які заважають діяльності Сторін (окрім
актів індивідуального характеру, застосовних до однієї зі Сторін) тощо, що засвідчуються Торговопромисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими
палатами.
4.9. Сторона, яка знаходиться під дією обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 2 (двох)
робочих днів повідомити про це іншу Сторону, а протягом 5 (п’яти) робочих днів – надати останній
письмове підтвердження уповноваженого органу.
4.10. Невиконання зобов’язання, вказаного в п. 4.9 Договору, позбавляє Сторону, яка знаходиться під
дією обставин непереборної сили, посилатися на такі обставини як на підставу для звільнення від
відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором.
5. Порядок зміни та розірвання Договору
5.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових
договорів до цього Договору, за винятком змін та доповнень, які набувають чинності в інший спосіб,
визначений у Договорі.
5.2. Підписанням цього Договору Сторони погодили, що Тарифи є невід’ємною частиною Договору,
а Клієнт приймає їх як обов’язкові до виконання. Зміни і доповнення до Тарифів вносяться в порядку,
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передбаченому в цьому Договорі. Підписанням цього Договору Клієнт висловлює свою цілковиту
згоду щодо зафіксованих умов та порядку зміни Тарифів як це визначено в Договорі та без укладання
будь-яких додаткових договорів до цього Договору, а також Сторони підтверджують, що
зафіксований у Договорі порядок зміни Тарифів установлений за домовленістю Сторін та не може
розглядатися як одностороння зміна умов цього Договору, а внесення даного положення до тексту
Договору вважається попередньою згодою Клієнта на зміну умов Договору шляхом зміни Тарифів у
порядку, встановленому Договором.
5.3. Договір може бути розірваний за заявою Клієнта про закриття рахунку або за ініціативою Банку.
5.4. Рахунок може бути закритий за ініціативою Клієнта на підставі його письмової заяви після
завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових
коштів. Залишок коштів з Рахунку може бути перерахований Клієнтом на поточний рахунок,
відкритий в Банку для власних потреб, на поточний рахунок в іншому банку України, або знятий
(отриманий) Клієнтом готівкою.
5.5. Банк має право самостійно закрити Рахунок у разі реалізації права Банку як суб’єкта первинного
фінансового моніторнигу, відмовитися від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом
розірвання ділових відносин) у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та повернути
належні Клієнту кошти відповідно до норм чинного законодавства.
5.6. Банк має право самостійно закрити Рахунок у разі закінчення строку дії Договору. Залишок за
цим Рахунком перераховується Банком на окремий рахунок та повертає кошти Клієнту під час його
звернення.
6. Інші умови
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.08.2022 року
включно.
6.2. У випадку, якщо визначений законодавством період одноразового (спеціального) добровільного
декларування буде продовжений, дія Договору автоматично продовжується на строк, на який
продовжений період одноразового (спеціального) добровільного декларуваня.
6.3. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів, у разі недосягнення згоди, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
6.4. Адресою для листування з Клієнтом уважається адреса, вказана у розділі 7 Договору або адреса,
що міститься в письмовій заяві Клієнта про зміну адреси.
6.5. У всьому, що не врегульовано положеннями цього Договору, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що перед укладанням цього Договору Банк
ознайомив його з Тарифами, Клієнт згоден із ними та приймає їх як обов’язкові для виконання.
6.7. Підписанням цього Договору Клієнт гарантує/підтверджує, що: йому зрозумілі і він
погоджується з усіма положеннями цього Договору; висловлює свою цілковиту згоду щодо
зафіксованого в Договорі порядку зміни Договору та Тарифів; він ознайомлений, йому зрозумілі і він
погоджується з усіма положеннями та умовами Тарифів, і вони не потребують додаткового
підписання Сторонами, оскільки текст Тарифів є невід’ємною складовою частиною тексту цього
Договору; Клієнт підтверджує, що зазначені в Договорі дані відповідають дійсності, а також дає
згоду Банку на перевірку достовірності наданої інформації.
6.8. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку свою добровільну та однозначну згоду/дозвіл
на обробку його персональних даних без обмежень з метою надання Клієнту банківських послуг,
передбачених цим Договором, а також з метою надання /пропонування банківських послуг та інших
фінансових послуг, не передбачених цим Договором. Клієнт надає згоду на передачу персональних
даних з правом їх обробки та використання третіми особами, залученими Банком на договірній
основі до процесу обслуговування та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за цим
Договором. Обсяг персональних даних Клієнта, які оброблятимуться Банком, визначаються Банком
відповідно до вимог законодавства України. Клієнт запевняє в отриманні від Банку повідомлення про
володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб’єкта персональних
даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних
даних та осіб, яким передаються персональні дані.
6.9. Підписанням цього Договору Клієнт дає безумовну згоду Банку на збирання, розкриття,
поширення, розповсюдження, передачу в будь-який спосіб інформації, що містить банківську
таємницю та/або персональні дані, в тому числі наданої Клієнтом у зв’язку з укладенням та в процесі
виконання цього Договору у зв’язку із здійсненням фінансового моніторингу, виконанням Банком
вимог FATCA.
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6.10. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що перед укладенням цього Договору Банк
надав йому інформацію, зазначену в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
6.11. Договір складено у 2 (двох) оригінальних примірниках, кожен із яких має однакову юридичну
силу – по одному для кожної зі Сторін.
6.12. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі сторони
Банку оригінальний примірник цього Договору,
6.13. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі- Фонд). На залишки коштів
на Рахунку Клієнта поширюються гарантії Фонду в межах гарантованої суми відшкодування
відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
6.14. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що до укладення цього Договору Клієнт
одержав Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб під підпис та ознайомлений з
Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується підписом Клієнта:
__________________________________________________.
(підпис)
(П.І.Б.)
Після укладення Договору Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб видається у
паперовій формі на вимогу Клієнта в строки, визначені чинним законодавством.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк:
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у разі відкриття рахунку власником рахунку)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
Клієнт:
ПІБ: ______________________________________________________
ЗАОЩАДЖЕНЬ»
Паспорт: серія _____ № _________ дата видачі ___________
Виданий:
__________________________________________________
Реєстраційний номер ОКПП: _________________________
Адреса реєстрації:
(зазначається адреса відділення Банку) ___________________________________________
(Телефон)
Адреса фактичного проживання:
___________________________________________
Адреса електронної пошти:____________ ____________________
Телефон: _________________________________________
_________________/________________/ ______________________________/___________________________
(П.І.Б.)
(П.І.Б.)
АБО
(зазначається у разі відкриття рахунку представником за
довіреністю)
Клієнт:
ПІБ: ______________________________________________________
Паспорт: серія _____ № _________ дата видачі ___________
Виданий:
__________________________________________________
Реєстраційний номер ОКПП: _________________________
Адреса реєстрації:
___________________________________________
Адреса фактичного проживання:
___________________________________________
Адреса електронної пошти:____________ ____________________
Телефон: _________________________________________

Довірена особа Клієнта:
ПІБ: ______________________________________________________
Паспорт: серія _____ № ____________дата видачі _______________
Виданий:
__________________________________________________
Реєстраційний номер ОКПП: _________________________________
Адреса реєстрації:
___________________________________________
Телефон:___________________________________
______________________________/___________________________
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(П.І.Б.)

УВАГА ВАЖЛИВО!
Текст Договору викладений з дотриманням нормативних вимог, які заборонено
порушувати/змінювати:
- з використанням шрифту чорного кольору (допускається синій колір шрифту для
гіперпосилань для електронної версії Договору),
- гарнітури Times New Roman,
- кегля 11 друкарських пунктів,
- з міжрядковим інтервалом одинарний
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