[<tmpprn.lmk]

ДОГОВІР № [basedep_num]
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ “MASTERCARD WORLDWIDE”
[TOBO_City] [tobo.lmk>]
[<tmpprn.lmk] [opendate] року [tmpprn.lmk>]

[tmpprn.lmk>] [<tobo.lmk]

БАНК

АТ „МетаБанк” в особі [Clerk_Name],
що діє на підставі довіреності [Dovira_Num]
69006, м. Запоріжжя, пр.Металургів, 30, МФО 313582, ЄДРПОУ 20496061, к/р UA833000010000032000110101026
тел. (061) 228-78-78, 0800301038
[TOBO_Addr] [TOBO_Phone] [tobo.lmk>]
КЛІЄНТ [client_name], ідентифікаційний номер (РНОКПП): [client_taxcode]
Паспорт: [passpseries] [passpnumber] вид. [passpissuedate] [passpissueplace]
Адреса: [person_zcode] [person_city] [person_addr] Тел. [person_phone] [tmpprn.lmk>]
ПАРАМЕТРИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ “MASTERCARD
WORLDWIDE” (далі – Договір):
РАХУНОК
№ _____________________________________ / [basedep_num]
ВАЛЮТА РАХУНКУ
[currency_name]
СТАВКА ПРОЦЕНТУ ПО [percentrate] процентів річних на дату підписання цього договору, надалі сторони
ЗАЛИШКУ НА РАХУНКУ домовились, що відсоткова ставка може змінюватись протягом всього терміну дії цього
Договору в порядку, передбаченому цим Договором та Типовими умовами.
ТИП ЕЛЕКТРОННОГО Пластикова платіжна картка (далі – ППК) платіжної системи «MASTERCARD WORLDWIDE»
ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
укладається на невизначений термін та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
Сторони домовилися про те, що далі за текстом цього Договору поняття “РАХУНОК”, “ВАЛЮТА РАХУНКУ”, “СТАВКА
ПРОЦЕНТУ ПО ЗАЛИШКУ НА РАХУНКУ”, “ТИП ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ”, “СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ”,
“ТАРИФИ БАНКУ” та інші поняття будуть використовуватися у значеннях, наведених вище у ПАРАМЕТРАХ ДОГОВОРУ та у
“Типових умовах договору банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів
платіжної системи “MASTERCARD WORLDWIDE” (далі-Типові умови). Цей Договір не є договором приєднання.
1. За Договором Банк (у порядку, встановленому законодавством, цим Договором, Типовими умовами) відкриває Клієнту поточний
рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі-Рахунок), в валюті рахунку, видає
платіжну картку „MASTERCARD WORLDWIDE” та здійснює обслуговування рахунку за дебетовою платіжною схемою, що
передбачає здійснення платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів в межах залишку коштів Клієнта, які
обліковуються на його Рахунку, а Клієнт зберігає свої кошти на рахунку, розпоряджається ним у відповідності із законодавством
України та зобов’язується сплачувати Банку плату за банківські послуги в строки та в розмірах, що передбачені Тарифами Банку.
2. Для здійснення операцій за Рахунком Банк згідно з Тарифами Банку видає Клієнту (його довіреним особам) електронні платіжні
засоби, а саме: пластикову платіжну картку платіжної системи „MASTERCARD WORLDWIDE”.
3. Клієнт, підписуючи цей Договір:
- підтверджує, що ознайомлений Банком з Тарифами на послуги з обслуговування рахунків фізичних осіб (далі-Тарифи), які
розміщені на сайті Банку в мережі Інтернет: http://www.mbank.com.ua (далі - Сайт Банку) та у приміщенні Банку на дошці оголошень
або в місці укладання цього Договору;
- підтверджує, що ознайомлений Банком з умовами Договору, які викладені у Типових умовах, в т.ч. з порядком видачі, блокування та
повернення ППК, правами та обов’язками Сторін за Договором, згодний з ними, та на момент підписання Договору не має бажання та
пропозицій щодо зміни зазначених умов;
- зобов'язується ознайомити всіх довірених осіб з умовами цього Договору, Типовими умовами, Тарифами, а також на вимогу довірених
осіб надати їм копії зазначених документів;
- підтверджує, що відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду Банку на обробку його персональних
даних та інші дії, передбачені розділом 7 Типових умов, та повідомлений про включення цих даних до баз персональних даних “АБС”,
“Архів”, “Металкарт”, та інші дії, передбачені розділом 7 Типових умов;
- підтверджує, що ознайомлений з вимогами законодавства та погоджується, що, в разі відкриття Рахунка Клієнтом, який вже має в
Банку рахунок, на який накладено арешт, Банк зупиняє видаткові операції з такого Рахунка та надає Клієнту повідомлення про
відкриття Рахунку під розпис для подальшого надання державному/приватному виконавцю;
- надає згоду на передачу Банком інформації, яка носить рекламно-інформаційний характер щодо умов надання Банком банківських
послуг, шляхом відправлення текстових повідомлень на номер та/або адресу електронної пошти Клієнта;
- підтверджує, що дані Клієнта, наведені в Договорі, містять правдиву інформацію;
- підтверджує, що ознайомлений Банком з тим, що перелік банків-партнерів Банку оприлюднений на Сайті Банку;
- підтверджує, що ознайомлений, що він зобов’язаний щорічно до 20 січня протягом дії цього Договору самостійно отримувати за адресою
місцезнаходження Банку або обслуговуючого відділення Банку Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Довідка) та, у разі
невиконання цього обов'язку, нести усі правові наслідки неодержання Довідки відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
4. Сторони погодили, що Банк має право вносити зміни до Типових умов, Правил, Тарифів, та повідомляє Клієнта про внесення змін за 30
календарних днів до набрання такими змінами чинності, шляхом розміщення даної інформації на Сайті Банку та у приміщенні Банку на дошці
оголошень, або в місці укладання цього Договору та шляхом направлення відповідного повідомлення системою «Інтернет-Банкінг» або smsповідомлення. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомлюватися з інформацією, розміщеною на сайті та дошках оголошень, кожні 15
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календарних днів, починаючи з дня підписання цього Договору. Якщо Клієнт не згоден зі змінами до Типових умов, Правил та/або Тарифів, він
має право достроково розірвати Договір, звернувшись до Банку із заявою, не пізніше дня набуття чинності цих змін, за умови врегулювання всіх
взаєморозрахунків між Сторонами. Якщо Клієнт не надасть Банку заяву про розірвання Договору, такі зміни вважаються прийнятими Клієнтом.
5. Банк повідомляє Клієнта про здійснення операцій шляхом надання на вимогу Клієнта щомісячно виписок за Рахунком про стан
Рахунку і рух коштів та квитанцій. Клієнт має щонайменше один раз на місяць отримувати виписки за Рахунком з метою контролю
руху коштів за Рахунком та негайно повідомляти Банк про операції, які ним не виконувались.
6. Будь-яких додаткових/супровідних послуг Банку або третіх осіб за цим Договором (крім тих, що зазначені у Договорі) не надається.
7. Підписанням цього Договору Клієнт доручає Банку списувати (в порядку договірного списання) з Рахунку грошові кошти, які
становлять заборгованість Клієнта перед Банком за цим Договором та іншими договорами, укладеними з Банком, у тому числі комісії,
проценти, інші платежі згідно з Тарифами та умовами договорів, укладених між Банком та Клієнтом, включаючи заборгованість у
валюті, відмінній від валюти, у якій відкрито Рахунок, а також грошові кошти, які помилково (без належних юридичних підстав)
зараховані на Рахунок Клієнта. Договірне списання здійснюється Банком у розмірі та в строки, що передбачені Тарифами, Правилами
або відповідними договорами (угодами), шляхом оформлення Банком меморіального ордеру без надання додаткових документів.
Клієнт з метою виконання своїх зобов'язань перед Банком за цим Договором або за будь-яким іншим договором, укладеним між
Сторонами, безвідклично доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Клієнта купівлю, обмін або продаж валюти, списаної з
Рахунку за курсом купівлі або продажу іноземної валюти, встановленим на день здійснення відповідної операції. Цей Договір
вважається заявою клієнта на купівлю/продаж іноземної валюти в випадках, передбачених в цьому пункті Договору, і будь-яких
додаткових документів від Клієнта не вимагається.
8. У разі здійснення з вини Банку переказу з Рахунку Клієнта без законних підстав повернення цієї суми Клієнту здійснюється у
встановленому законом судовому порядку. При цьому Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,04% від суми повернення за кожний день,
починаючи від дня перека-зу до дня повернення суми переказу на Рахунок Клієнта, але у будь-якому разі не більше 5% від суми переказу.
У разі помилкового переказу Банком коштів з Рахунку Клієнта Банк повертає помилково перераховані кошти на Рахунок Клієнта та
сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,04% від суми переказу за кожний день, починаючи від дня переказу до дня повернення суми переказу на
Рахунок Клієнта, але у будь-якому разі не більше 5% від суми переказу. У разі порушення Банком строків виконання платіжного
доручення Клієнта на переказ коштів Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,04% від суми простроченого платежу за кожен день
прострочення, але не більше 5% від суми переказу. Пеня за невиконання платіжних доручень не сплачується Банком у випадках,
передбачених п.4.1.5 Типових умов. У разі порушення Банком строків завершення переказу, а саме строків отримання Клієнтом коштів,
Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі 0,04% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 5% від суми
переказу. Пеня за порушення строків отримання Клієнтом грошових коштів не сплачується Банком у випадках, передбачених п.4.1.5
Типових умов
9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що це порушення сталося
внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою
України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за
цим Договором унаслідок випадку або форс-мажорних обставин, повинна не пізніше, ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх
виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
10. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується із розміром відповідальності Сторін за
Договором, передбаченої розділом 5 Типових умов цього Договору.
11. Припинення дії Договору здійснюється за згодою Сторін та/або у випадках визначених законодавством України. За відсутності
заборгованості перед Банком Клієнт протягом строку дії договору має право розірвати Договір, повернувши до Банку ППК, що знаходяться у
користуванні Клієнта та довірених осіб, подавши заяву про закриття рахунку до Банку не пізніше, ніж за 45 днів до планової дати розірвання .
12. Цей Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають рівну юридичну силу. Один оригінальний примірник цього Договору
зберігається в Банку, а іншій - у Клієнта. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін і оформлюються у вигляді додаткових
угод.
13. При виникненні будь-яких питань стосовно виконання Сторонами умов договору Клієнт має право у будь-який час звернутися з письмовим
запитом до Банку або зателефонувати до Call-центру за номером зазначеним на Сайті Банку. З питань захисту свої прав Клієнт має право
звернутися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України (адреса в мережі Інтернет за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection).
14. Для забезпечення клієнтської підтримки за операціями з використанням ППК Клієнт повідомляє:
- ім’я та прізвище у латинській транслітерації ______________________________________________
- псевдонім (дівоче прізвище матері) _____________________________________________________
15. Клієнт, проставлянням підпису, підтверджує, що:
- __________ (Є/ НЕ Є) самозайнятою особою ;
- проінформований, що фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій
статус банки, а також про штрафні санкції відповідно до законодавства України у разі невиконання цього обов’язку;
- ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та отримав її;
- отримав інформацію, зазначену в ч.2 статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»;
- погоджується на підключення до послуги «SMS-Розсилка» (дане погодження вважається заявою на підключення до послуги «SMSрозсилка») та отримання інформації про здійснення операцій з використанням ППК на номер мобільного телефону: [person_phone]
- отримав примірник Договору, примірник Типових умов та Тарифів.
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БАНК
__________________________________(підпис) М.П.

КЛІЄНТ
________________________________(підпис)

ВІДМІТКИ БАНКУ:
Виконавець ______________________(засвідчую справжність підписів Клієнта, які зроблено у моїй присутності)
Контролер ______________________
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