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ВИТЯГ 
З ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ 

ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ 

ОСІБ АТ «СКАЙ БАНК» 
 

(В ЧАСТИНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА ТА ДІЙ БАНКУ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ 

КЛІЄНТОМ ЗГІДНО УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ/УГОДИ-ЗАЯВИ) 

         

  

4.  УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ БАНКУ 

 

4.1.1. Розрахунково-касове обслуговування в національній валюті 

 4.1.1.2. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з його рахунку в оплату за 
розрахунково-касове обслуговування та інші надані послуги згідно Тарифів до цього Договору.  

4.1.1.3. Банк виконує платіжні доручення в межах залишку коштів на ранок операційного дня. 

 4.1.1.4. Договірне списання заборгованості за послуги Банку здійснюється меморіальним ордером з 

рахунку в першочерговому порядку після виконання пріоритетних платежів згідно чинного законодавства 

України. 

 

4.1.2. Розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті  
 4.1.2.4. У разі ненадання Банку платіжного доручення на повернення повної суми помилково зарахованих 

коштів протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Клієнту стало відомо про їх зарахування на рахунок, Клієнт сплачує 

Банку за кожний день прострочення пеню, розмір якої встановляється Тарифним комітетом Банку та не може бути 

більшим подвійної облікової ставки НБУ. 
 4.1.2.5. Банк не несе відповідальності: 

 за збитки Клієнта або третіх осіб у разі затримки здійснення розрахунків, що виникли не з вини 

Банку, зокрема, через несвоєчасне надання Клієнтом документів, їх невідповідності встановленим 

вимогам, неналежне оформлення розрахункових та інших документів або в разі відсутності коштів 

на рахунку; 

 за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка виникла внаслідок порушення умов цього 

Договору, у т.ч. внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом розрахункових документів або у 

випадку їх невідповідності встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на рахунку Клієнта; 

 за помилкове зарахування/списання  коштів з рахунку Клієнта, якщо таке  відбулося з вини Клієнта 

або його контрагентів; 

 за неправильне перерахування або неперерахування грошових коштів за Угодою-Заявою або 

неотримання Клієнтом надісланої Банком кореспонденції, у випадку несвоєчасного попередження 
Клієнтом Банку про зміну своїх реквізитів та/або реєстраційних даних; 

 за зупинення/обмеження операцій за рахунками Клієнта банками-кореспондентами Банку у разі 

застосування останніми норм національного та/або міжнародного права стосовно операцій за 

рахунками Клієнта; 

 при виконанні вимог чинного законодавства України, у тому числі, нормативно-правових актів 

НБУ, з питань фінансового моніторингу. 

4.1.2.6. У разі неможливості стягнення Банком плати за розрахунково-касове обслуговування через 

відсутність або недостатність коштів на рахунках Клієнта, або з інших, незалежних від Банку причин,  у тому числі 

у випадку несвоєчасного погашення самостійно Клієнтом плати  за розрахунково-касове обслуговування,  Клієнт 

сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент виникнення прострочення, за 

кожен день, починаючи з дати виникнення прострочення і до дати отримання Банком плати за надані послуги.  

 

4.2. Обслуговування платіжних карток (у тому числі,  в рамках Зарплатного проекту)  
  
 4.2.13. Держатель Картки зобов'язаний негайно (в момент виявлення) заявити до Контакт-центру Банку 
про втрату/ крадіжку картки або про інші випадки можливого несанкціонованого використання картки, проведення 
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Клієнтом/Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком для здійснення Банком блокування дії 
картки. Банк не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані за допомогою картки, до отримання заяви 
про втрату/ крадіжку картки або заяви про несанкціоноване використання картки, проведення Клієнтом/ 
Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком. 
 4.2.14. У разі підключення Клієнта до послуги СМС-банкінг, несанкціоноване використання Картки, 
проведення несанкціонованих Клієнтом/Держателем картки операцій за рахунком вважається виявленим Клієнтом 
відразу після направлення Банком SMS-повідомлення про здійснення такої операції на номер мобільного телефону 
Клієнта. 
 4.2.15. Блокування дії картки може відбуватися за усним звернення Клієнта до Контакт-центру Банку або 
до відділення Банку для надання письмової заяви про втрату/ крадіжку картки для зупинення (блокування) її дії 
 4.2.16. Банк має право відновити дію картки, яку було заблоковано з ініціативи Банку, у разі усунення 
обставин, що стали підставою для такого блокування. Відновлення дії картки, якщо її блокування ініційовано 
Держателем картки, здійснюється виключно на підставі письмової заяви Держателя картки.. 
 4.2.17. Витрати, пов'язані із здійсненням блокування дії картки, а також по відновленню дії картки несе 
Клієнт. 

 4.2.21. Держатель картки зобов’язаний не передавати картку та її реквізити у користування третім особам 

і вжити всіх можливих заходів для запобігання Втрати/ крадіжки картки, надійно зберігати картку. Держатель 

картки зобов’язаний не повідомляти третім особам ПІН, CVV2/CVC2-код, ОТР-паролі (в тому числі паролі та 

кодові слова) та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомий третім особам, не записувати 

ПІН на картку та/або на інші предмети, які зберігаються разом з карткою, знищувати всі повідомлення, які містять 

ПІН, одразу після ознайомлення з їх змістом. Сторони погоджуються, що недотримання Клієнтом передбачених 

цим пунктом Договору зобов’язань вважається діями чи бездіяльністю, що призводять до несанкціонованого 

використання ПІН і відповідальність за всі платіжні операції здійсненні із застосуванням ПІН несе Клієнт. У разі 
втрати (крадіжки тощо) ПК/мобільного телефону із SIM-картою, компрометації ПК (розголошення ПІН-коду/ОТП-

паролю/Реквізитів ПК, виникнення підозри, що ПІН-код/Реквізити ПК сталі відомі третім особам, зокрема під час 

здійснення операції з ПК тощо), а також у разі виявлення Спірних операцій, Клієнт має виконувати вимоги 

підпункту 4.2.55, 4.2.57 тощо. 

 4.2.23. Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування операцій з використанням 

платіжних карток відповідно до діючих Тарифів Банку протягом 30 (тридцяти) днів з дати її нарахування. Якщо 

комісійна винагорода не була сплачена Клієнтом протягом 30 (тридцяти) днів, така заборгованість визначається 

простроченою. Плата за послуги, передбачена Тарифами сплачується у національній валюті України, незалежно 

від того, у якій валюті відкритий рахунок. 

 4.2.24. У випадку примусового списання (стягнення) коштів з рахунку, відповідно до чинного 

законодавства України, комісії за проведені операції списуються Банком або сплачуються Клієнтом з рахунку у 

звичайних розмірах згідно Тарифів Банку, передбачених для відповідних розрахункових операцій. 
 4.2.25. Клієнт сплачує комісійну винагороду у готівковій або безготівковій формі та шляхом приєднання 

до цього Договору доручає Банку здійснити договірне списання коштів з рахунків Клієнта з метою сплати Банку 

комісійної винагороди за надання послуг/здійснення операцій згідно з Договором. Умови такого договірного 

списання визначені розділом 5 цього Договору. 

 4.2.26. Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування неактивної картки в розмірах, згідно 

Тарифів Банку. Неактивною вважається картка якщо по ній 12 місяців не проводились операції зняття готівки в 

банкоматах та POS терміналах, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів. 

 4.2.27. Клієнт зобов’язаний забезпечити, щоб на його рахунках завжди обліковувалися суми коштів, 

достатні для сплати Банку комісійної винагороди на дату їх сплати відповідно до Тарифів. 

 4.2.63. Клієнт має право встановити Ліміти на здійснення Клієнтом або Довіреними особами Клієнта 

видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням ПК. Встановити розмір та строк дії таких Лімітів, а 
також види операцій за рахунком, які обмежуються, Клієнт має можливість звернувшись до Контакт-центру або у 

відділення Банку. Довірені особи не мають права змінювати встановлені Клієнтом Ліміти на здійснення 

видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням Додаткової ПК. Шляхом звернення до Контакт-центру 

або у відділення Банку з відповідною письмовою заявою, Клієнт має право змінювати встановлені ним Ліміти, крім 

граничних лімітів з отримання готівки, встановлених НБУ.  

 4.2.64. Клієнт самостійно здійснює контроль за витратами коштів, які здійснюються з використанням 

Додаткової ПК, та несе відповідальність за всі операції, здійснені з використанням такої Додаткової ПК з її 

фізичним пред’явленням/без фізичного пред’явлення, а також із застосуванням/без застосування ПІН-коду. Клієнт 

здійснює розпорядження коштами на рахунку в межах залишку грошових коштів на рахунку з урахуванням 

Лімітів, що визначені на сайті Банку та чинні на момент вчинення операції з використанням ПК. Також Клієнт 

може отримати інформацію про чинні Ліміти звернувшись до Контакт-центру Банку.  

 4.2.65. Шляхом звернення до Контакт-центру або відділення Банку, Клієнт має право змінити Ліміти на 
отримання готівкових коштів та проведення розрахункових операцій з використанням ПК Клієнта, а також ПК 

Довірених осіб Клієнта, крім граничних лімітів з отримання готівки, встановлених НБУ.  

 4.2.65.1.Всі ризики, пов`язані зі здійсненням операцій по рахунку після зміни Клієнтом Лімітів, несе 

Клієнт. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яке списання коштів з рахунку у разі зміни Клієнтом 

Лімітів. 
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4.2.72. Умови встановлення та обслуговування кредитних лімітів 

  4.2.72.14. Погашення заборгованості Клієнтом відбувається протягом 36 місяців з дати встановлення 

Кредитного ліміту шляхом внесення обов’язкового платежу на Рахунок до дати закінчення платіжного періоду 

(включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом (за винятком випадку пролонгації строку в порядку 

4.2.72.6. цього Договору). У випадку наявності кредитної заборгованості за Рахунком в розрахункову дату 

обчислюється сума обов’язкового мінімального платежу.  

  4.2.72.15. Порядок погашення кредитної заборгованості: 

 часткове (але не менше обов’язкового платежу) або повне погашення кредитної заборгованості; 

 повне погашення кредитної заборгованості Клієнтом не пізніше 36 місяців з дати виникнення такої 

заборгованості (порядок не застосовується у випадку пролонгації строку користування Кредитним 
лімітом, розірвання Договору та в інших випадках); 

 в сумі більшій від обов’язкового платежу, але не меншій загальної заборгованості по рахунку. 

4.2.72.15.1. У разі непогашення Клієнтом Обов’язкового мінімального платежу до дати закінчення 

платіжного періоду (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, непогашена (або погашена 

неповністю) сума Обов’язкового мінімального платежу вважається простроченою заборгованістю та на неї 

нараховуються штрафні санкції у розмірі, встановленому Договором. 

4.2.72.16. По факту виникнення простроченої заборгованості платіжна картка Клієнта блокується для 

видаткових операцій. Після погашення простроченої заборгованості платіжна картка активується для видаткових 

операцій. 

4.2.72.17. У разі виникнення простроченої заборгованості або несанкціонованого овердрафту, Банк має 

право списувати з рахунку Клієнта комісію, пеню або нараховувати на суму простроченої заборгованості та 

несанкціонованого овердрафту процентну ставку, що передбачена Тарифами Банку. 
4.2.72.26. Штраф за несвоєчасне внесення обов’язкового мінімального платежу розраховується у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми обов’язкового мінімального платежу. Розрахунок штрафу проводиться  

наступного дня після дня закінчення платіжного періоду окремо по непогашеній частині обов’язкового 

мінімального платежу по операціях, що підпадають під дію пільгового періоду та непогашеній частині ОМП по 

операціях, що не підпадають під дію пільгового періоду. Загальний розмір штрафу є сумою цих частин. 

4.2.72.27. Кредитна заборгованість та проценти за користування кредитним коштами забезпечуються всім 

належним Клієнту майном та коштами, на які може бути звернено стягнення у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

4.2.72.28. Банк не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою-

Заявою/Договором, якщо воно спричинене: 

 рішеннями органів законодавчої та/або виконавчої влади України, які унеможливлюють виконання 
Банком своїх зобов’язань за Угодою-Заявою/Договором; 

 причинами, що знаходяться поза сферою контролю Банку (в тому числі, Банк не несе відповідальності за 

дії третіх осіб в сфері здійснення розрахункових операцій, пов’язаних із перерахуванням коштів на 

рахунки Сторін, і за невиконання ними своїх зобов’язань перед фізичними особами; 

 виникнення обставин непереборної сили. 

  

4.3. Розміщення банківського вкладу в національній/іноземній валюті  
4.3.14. Повернення Вкладникові строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його 

вимогу до закінчення строку відповідно до умов Угоди-Заяви та цього Договору не передбачено, за винятком 

випадків коли: 1) вклад виступає забезпеченням виконання кредитних зобов’язань; 2) повернення вкладу 

відбувається згідно вимог чинного законодавства про спадщину.  

 4.3.16. Повернення строкового вкладу здійснюється Банком в день закінчення строку зберігання коштів, 
який зазначений в Угоді-Заяві, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи цим 

Договором, шляхом перерахування на власний Поточний рахунок з використанням ПК/Поточний /Депозитний 

рахунок Вкладника, вказаний в Угоді-Заяві, якщо інше не встановлено в Угоді-Заяві. 

4.3.18. Продовження строку зберігання коштів (Автопролонгація)  

4.3.19.8. При наявності заяви про відмову від Автопролонгації повернення строкового вкладу здійснюється 

Банком в день закінчення строку зберігання коштів, який зазначений в Угоді-Заяві, шляхом безготівкового 

перерахування на Поточний рахунок з використанням ПК/Поточний/ Депозитний рахунок Вкладника, відкритий в 

Банку та зазначений в Угоді-Заяві. При відсутності такої заяви, продовження строку зберігання коштів 

відбувається автоматично на новий строк зберігання коштів. 

 

4.4. Надання у майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів 
4.4.3. Клієнт має право видати довіреність на право користування сейфом (далі – довіреність декільком 

довіреним особам  при цьому Клієнт несе відповідальність за дії довіреної особи як за свої власні. Ключі довіреній 

особі Клієнт передає самостійно. 

4.4.17.3. У випадку втрати Клієнтом ключа від сейфа (у т.ч. поломки чи пошкодження замка від сейфу), 

сума заставної вартості ключа не повертається, а направляється на покриття витрат Банку. Якщо суми заставної 
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вартості недостатньо, Клієнт повинен відшкодувати Банку у повному обсязі витрати, відповідно до умов цього 

Договору. Сейф відкривається новим ключем лише в присутності Клієнта та його довіреної особи (за наявності). 

4.4.20. Клієнт не має права продовжити строк дії Угоди-Заяви, за якою строк користування сейфом 

закінчився, але зобов'язання Сторін за нею не виконані, зокрема Клієнт не звільнив сейф та не повернув ключ від 

нього. У такому разі Клієнт сплачує неустойку у подвійному розмірі вартості користування сейфом (оренди за 

кожен день прострочки понад договірного терміну (в гривнях за добу) на день звернення згідно з Тарифами Банку, 

повертає ключ від сейфу та отримує його заставну вартість. При цьому загальний термін прострочення строку 

оренди сейфу не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів.  

4.4.21. Після спливу строку 90 (дев’яносто) днів сейф може відкриватися Банком без присутності Клієнта, 

а цінності вилучатися з сейфу та передаватися на зберігання до сховища цінностей відділення Банку в порядку, 

визначеному внутрішніми документами Банку, з обов’язковим проведенням відео-фото фіксації зі складанням 
відповідного Акту. 

 4.4.24. Без оплати вартості наданих послуг цінності  Клієнту/довіреній особі не видаються. 

 

4.4.37. Банк має право: 

 зберігати протягом 3 (трьох) років з дня закінчення строку дії Угоди-Заяви цінності як 

незатребуване майно, якщо Клієнт не звертається до Банку щодо повернення йому таких цінностей; 

після 8 (восьми) років зберігання цінностей з дня закінчення строку дії Угоди-Заяви Банк відповідно 

до статті 344 Цивільного кодексу України набуває право власності на такі цінності та має право 

здійснити розпорядження ними на свій розсуд як повноправний власник, за виключенням цінних 

паперів, право набувальної власності за якими можна отримати лише за рішенням суду; 

 відкрити сейф без присутності Клієнта у разі порушення Клієнтом умов Договору/Угоди-Заяви 

щодо звільнення сейфу протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня закінчення строку оренди 
сейфу; наявності сторонніх звукових сигналів або розповсюдження характерного запаху; 

непередбачених обставин (пожежа, повінь); рішення слідчих, судових органів, які діють в межах 

своїх повноважень; смерті Клієнта – у разі звернення спадкоємців за заповітом або законом. 

  

 

6. ЗАГАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

   
 6.4. Клієнт зобов’язаний:  

 достроково виконати всі боргові зобов’язання перед Банком протягом 30 (тридцяти) календарних 

днів з дня отримання від Банку інформації, якщо інший строк не передбачений умовами Угоди-
Заяви у наступних випадках:  

1) у випадку припинення трудових відносин між Клієнтом з Підприємством-роботодавцем з дати отримання 

Банком від Клієнта та/або Підприємства-роботодавця письмової інформації про звільнення Клієнта з 

Підприємства;  

2) у разі розірвання Угоди-Заяви про надання послуг обслуговування в рамках Зарплатного проекту між 

Банком та Підприємством-роботодавцем – з дати, наступної за датою розірвання договору;  

3) у разі невиконання Держателем будь-яких умов цього Договору;  

4) у разі наявності у Держателя простроченої заборгованості чи несплачених неустойки (пені, штрафів) за 

невиконання або неналежне виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором, Угодою-Заявою, або будь-яким 

іншим договором Держателя з Банком;  

 письмово інформувати Банк про помилково здійснені операції за Поточним рахунком не пізніше 

наступного робочого дня Банку з моменту виявлення відповідної помилки але в будь-якому випадку 

не пізніше 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту здійснення помилкової операції; у разі 

невиконання умов цього пункту Клієнт погоджується з тим, що заявка про помилково здійснені 

операції за Поточним рахунком не буде розглянута Банком; при цьому Клієнт позбавляється права 

оскарження помилково здійсненої операції, а Банк не несе будь-якої відповідальності перед 

Клієнтом чи третіми особами за здійснення відповідної операції по рахунку Клієнта;  
 ознайомлюватися із змінами Тарифів на сайті Банку самостійно; 

 у випадку внесення будь-яких змін до документів Клієнта, що підлягають зберіганню в справі з 

юридичного оформлення рахунку, в т.ч. при зміні адреси реєстрації Клієнта/довіреної особи 

Клієнта, надати до Банку відповідні документи та/або копії документів, засвідчені в порядку, 

визначеному чинним законодавством України, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту 

внесення змін;  
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8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

 8.1. Банк несе відповідальність за збереження банківської таємниці відповідно до чинного законодавства 

України. У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати 

від Банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди, за винятком випадків, прямо передбачених чинним 

законодавством України. 

 8.2. Банк несе відповідальність за несвоєчасне чи помилкове списання з вини Банку суми з рахунку 

Клієнта, а також за несвоєчасне чи помилкове зарахування суми, яка належить власнику рахунку. 

 8.3. Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Банку інформації та документів 

для відкриття рахунків за цим Договором та відповідною Угодою-Заявою та для проведення операцій за 

рахунками.  
 8.4. Клієнт несе всі ризики пов’язані із здійсненням операцій з використанням Картки у POS-терміналах, 

що потребують обов’язкового введення ПІН-коду при розрахунках за товари (роботи, послуги) у торгівельній 

мережі, оскільки при їх здійсненні існує високий ризик несанкціонованого отримання третіми особами інформації 

про картку з метою її подальшого незаконного використання, що може завдати матеріальних збитків Клієнту. 

Можливі негативні наслідки зазначених дій є виключним ризиком Клієнта. 

 8.5. Банк не несе відповідальності за розголошення, викривлення та неотримання Клієнтом інформації про 

Картку та проведення операцій, що може мати місце при надсиланні інформації на номер засобу мобільного 

зв’язку.  

 8.6. Банк не несе відповідальності перед Власником платіжної картки за виникнення конфліктних ситуацій 

поза сферою контролю Банку, пов'язаних зі збоями у роботі систем оплати, обробки і передачі даних, за збої в 

роботі пошти, Інтернету, мереж зв'язку, а також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами. 

 8.7. Банк звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження 
електроживлення і мереж зв'язку, збоїв програмного забезпечення процесингового центру і бази даних Банку, 

технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Банку, які 

спричинили невиконання Банком Умов цього Договору та/Угод-Заяв, що укладаються в рамках Договору. 

 8.8. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація про рахунки Клієнта, Картку, контрольну 

інформацію Клієнта, відправленому в SMS – повідомленні ПіН – коді, Ідентифікаторі користувача, або проведених 

Клієнтом операціях стане відомо іншим особам внаслідок несумлінного виконання Клієнтом умов їхнього 

зберігання і використання та/або прослуховування або перехоплення інформації у каналах зв'язку під час 

використання цих каналів. 

 8.9. Банк не несе відповідальності за наслідки виконання доручень, виданих не уповноваженими особами, 

і у тих випадках, коли з використанням передбачених чинним законодавством України банківськими правилами і 

Договором процедур Банк не міг установити факт видачі розпорядження не уповноваженими особами. 
 8.10. Клієнт відповідає за усі операції в повному обсязі, здійснені у підрозділах Банку, через пристрої 

самообслуговування з використанням передбачених цим Договором та Угодою-Заявою засобів його ідентифікації 

та автентифікації. 

 8.11. Клієнт несе відповідальність перед Банком за збиток і витрати, понесені Банком внаслідок порушення 

Клієнтом умов цього Договору та відповідної  Угоди -Заяв. 

 8.12. Відповідальність Банку перед Клієнтом обмежується документально підтвердженим реальним 

збитком, що виник у Клієнта внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Банку. За жодних умов Банк не несе 

відповідальності перед Клієнтом за будь-які непрямі, побічні або випадкові збитки або збиток (у тому числі 

упущену вигоду), навіть у випадку, якщо він був сповіщений про можливість виникнення таких збитків або збитку. 

 8.13. Банк не несе відповідальність у разі невиконання Клієнтом цього Договору та Додатків до нього, які 

є його невід'ємною частиною. 

 8.14. Банк не несе відповідальність за передачу інформації, передбаченої послугами СМС-банкінг та М-
банкінг, у випадку зазначення в заяві встановленої Банком форми щодо підключення до послуги 

невірного/недійсного номеру засобу мобільного зв’язку при підключенні до цих послуг або неповідомлення 

номеру засобу мобільного зв’язку в разі його зміни або неналежної роботи засобу мобільного зв’язку або оператора 

мобільного зв’язку. 

 8.15. Надаючи послуги СМС-банкінг та М-банкінг, Банк не несе відповідальності за якість зв’язку та не 

відшкодовує Клієнту будь-які збитки, нанесені йому через неналежну якість зв’язку. Банк не несе відповідальності 

за несвоєчасну постановку Картки до Стоп-списку, якщо запит Клієнта у вигляді SMS-повідомлення від Клієнта 

про блокування Картки, не було отримано Банком або отримано Банком несвоєчасно з причин, що не залежать від 

Банку.  

 8.16. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань, передбачених цим 

Договором, Клієнт зобов'язаний сплатити Банку неустойку у відповідності до встановлених тарифів з урахуванням 
нарахованих та прострочених відсотків і комісій. 

 8.17. У разі порушення Банком встановлених термінів виконання доручення Клієнта на перерахування або 

у разі порушення термінів завершення перерахування Банк платить Клієнту пеню у розмірі 0,01 відсотка від суми 

простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 0,1 відсотка від суми перерахування. 
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 8.18. У разі порушення Клієнтом встановленого законом зобов'язання з повернення неналежним чином 

зарахованих коштів Клієнт платить Банку пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу за кожний 

день, починаючи з дати завершення помилкового перерахування до дня повернення коштів включно, яка не може 

перевищувати 10 відсотків суми перерахування. 

 8.19. У разі безпідставного або помилкового перерахування грошей з рахунку Клієнта Банк зобов'язується 

перерахувати  (повернути) Клієнту списану суму коштів і сплатити Клієнту пеню у розмірі 0,01 % від суми 

перерахування за кожний день, починаючи від дня помилкового перерахування до дня повернення суми 

перерахування. 

 8.20. За несвоєчасну оплату послуг Банку, передбачених Тарифами Банку, Клієнт платить Банку по 

кожному випадку порушення пеню у розмірі 0,1 % від суми заборгованості, але не вище подвійної ставки НБУ, що 

діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення. 
 8.21. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що проводяться Клієнтом та/або третіми особами з 

відома або без відома Клієнта при використанні Мобільних додатків для здійснення фінансових операцій, у тому 

числі у випадку, якщо програмне забезпечення та / або Мобільний пристрій Клієнта, з використанням яких 

здійснюється доступ до даних послуг булі модифіковані, що порушує угоду користувача, укладена між клієнтом і 

виробником програмного забезпечення та /або мобільного пристрою, а також у разі якщо на мобільному пристрої 

був активований режим для розробників.  

 8.22. У разі притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом валютного законодавства, що 

сталося з вини Клієнта, Клієнт відшкодовує Банку завдані збитки у повному обсязі. 

 8.23. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за суперечки між Держателем Картки і 

торговцем/банком, що приймає Картку, зокрема, за суперечки, що виникають у зв’язку з низькою якістю товару 

або обслуговування. Банк не відповідальний за товари (роботи, послуги), надані Держателю відповідним 

торговцем. 
 8.24. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за конфліктні ситуації, що можуть виникнути у зв’язку 

з відмовою Держателю в прийомі Картки для оплати товарів (робіт, послуг) у торговців.  

 8.25. Прийняттям цієї Публічної пропозиції Клієнт підтверджує та гарантує, що його представники в 

повній мірі ознайомлені з вимогами законодавства України, а саме зі змістом ст.190 та ст.222 Кримінального 

Кодексу України «Шахрайство» та «Шахрайство з фінансовими ресурсами».  

 8.26. У випадку виникнення випадків одержання, збереження, користування Клієнтом грошовими 

коштами Банку без достатньої на те правової підстави Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку повернути всі 

одержані, збережені чи використані Клієнтом грошові кошти Банку на його першу вимогу, а також у разі не 

повернення коштів протягом трьох банківських днів сплатити проценти за безпідставне користування таким 

грошовими коштами у розмірі, що встановлюється Тарифним комітетом Банку, від суми безпідставно 

використаних, одержаних чи збережених грошових коштів. Умови цього пункту застосовуються в повній мірі і до 
випадків, коли підстава, на якій Клієнтом одержано, збережено, використано грошові кошти Банку згодом відпала.  

 8.27. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення Банком цього Договору 

стало наслідком збоїв у роботі системи SWIFT чи інших технологічних проблемах, пов’язаних з роботою системи 

SWIFT, а також у разі неможливості Банку забезпечити здійснення переказу за допомогою системи SWIFT, що 

сталися з будь-яких підстав. 

 8.28. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань стало наслідком настання та дії обставин, що не залежать від 

волі Сторін, в тому числі обставин непереборної сили (надалі за текстом – «форс-мажор»), Сторони дійшли згоди, 

що до обставин форс-мажору відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, 

військові дії громадське безладдя та інше, а також дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів 

України та/або інших держав, що стосуються, у тому числі, встановлення будь-яких заборон/обмежень/санкцій по 

відношенню до країн/осіб/товарів/послуг (надалі - міжнародні санкції), але не обмежуються ними, неможливість 
забезпечення Банком здійснення переказів за допомогою системи SWIFT з будь-яких підстав, або зміни 

законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх 

зобов’язань за цим Договором. 

 8.29. Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони докладають усіх можливих зусиль для усунення 

або зменшення наслідків таких обставин. Період звільнення від відповідальності починається з моменту 

оголошення не виконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-

промислової палати України або іншими доказами передбаченими чинним законодавством, і діє до його закінчення 

або моменту коли він закінчився б, якщо б не виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити 

для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов‘язань на період його дії та 

ліквідації наслідків, якщо Сторони не домовляться про інше. Про настання форс-мажорних обставин Сторони 

мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо форс-мажор триватиме більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін 
має право відмовитися від подальшого виконання зобов‘язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін 

не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків. 

 8.30. Сторони домовилися, що усі суперечки, розбіжності або вимоги, які виникають з цього Договору або 

у зв'язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, 
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вирішуються шляхом  перемовин. У разі не досягнення Сторонами компромісного вирішення спору, він  підлягає 

вирішенню в суді,  відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

9. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ, ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ 

  

9.2. Порядок закриття рахунку Клієнта Банку на вимогу Банку у випадках, передбачених статтею 15 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:  

Банк має право відмовити у проведенні фінансових операцій, у обслуговуванні клієнта та/або підтриманні 

ділових відносин у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин), зупинити фінансові операції, якщо така 

відмова/зупинення обґрунтовані здійсненням Банком заходів реалізації повноважень, виконанням обов’язків, 
встановлених законодавством, у т.ч. з питань легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або 

фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у порядку, визначеному 

чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку. 

9.3. Банк має право в односторонньому порядку розірвати Угоду-Заяву про надання послуг з відкриття та 

обслуговування рахунку та закрити Поточний рахунок у випадках:  

 якщо Клієнт не погоджується із зміненими Тарифами;    

 суттєвого порушення Клієнтом умов цього Договору, Угоди-Заяви щодо оплати послуг за 

розрахунково-касове обслуговування рахунку та ненадання інформації та/або документів за цим 

Договором; 

 якщо немає операцій за рахунком протягом 3 (трьох) років підряд та немає залишку грошових 

коштів на цьому рахунку зі спливом 20 днів після письмового/електронного попередження 

Банком про таке закриття Клієнта; 

 є підстави, передбачені законодавством з питань фінансового моніторингу; залишок коштів з 

поточного рахунку Клієнта повертається Клієнту. 
9.4.3. Закриття рахунку за бажанням Клієнта здійснюється при умові повної оплати наданих Банком послуг 

за цим Договором та Угодою-Заявою та здійснення оплати за закриття рахунку згідно діючих Тарифів Банку.  

 9.7. У разі порушення Клієнтом умов цього Договору, наявності інших підстав, передбачених цим 

Договором або чинним законодавством України, Банк має право розірвати відповідну Угоду-Заяву, попередивши 

Клієнта будь-яким із доступних для Банку засобів: електронною поштою чи рекомендованим листом. Клієнт 

повинен відповісти на повідомлення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання повідомлення. У разі 

неотримання Банком відповіді протягом зазначеного строку вважається, що Клієнт згоден з розірванням Угоди-

Заяви. У разі, якщо Банк відмовляє Клієнту в подальшому обслуговуванні на підставі ст.10 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ст. 64 Закону України «Про банки та 
банківську діяльність» всі Рахунки Клієнта відкриті в Банку закриваються на наступний день після надсилання 

Клієнту Листа про відмову в обслуговуванні засобами поштового зв’язку, а поточні рахунки з використанням 

електронних платіжних засобів після спливу терміну опротестування розрахунків за міжнародними платіжними 

системами. У разі наявності грошових коштів на Рахунках Клієнта наявні залишки коштів перераховуються на 

відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом за його першою вимогою з 

урахуванням вимог внутрішніх нормативних документів Банку. Якщо лист про закриття Рахунку/ розірвання 

Договору про надання Банківського продукту/послуги, відправлений Банком на адресу Клієнта, вказану в Заяві 

про приєднання до Універсального договору при відкритті поточного рахунку, повертається Банку з відміткою 

відділу поштового зв’язку, або відміткою кур’єра про відсутність зазначеної юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця або фізичної особи яка займається незалежною професійною діяльністю за вказаною адресою, Рахунок 

також може закриватися. 
 9.8. На залишок коштів, що були перераховані Банком на рахунок для обліку коштів за недіючими 

рахунками, відсотки не нараховуються.  

 

 

ВИТЯГ 

з  Інформації про істотні характеристики послуги з надання споживчого 

кредиту, забезпеченого іпотекою /заставою щодо можливих наслідків в разі 

невиконання клієнтом обов’язків по кредитному договору 

37 6. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором 

38 Неустойка (штраф, пеня) за 

прострочення сплати: 
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39 платежів за кредитом   За порушення Позичальником строків погашення 

будь-яких грошових зобов'язань, строків 

повернення кредиту (всієї суми або його частини) 

та/або строків сплати процентів та/або комісій, 

пеня застосовується в розмірі подвійної облікової 

ставки Національного банку України, яка діяла в 

період, за який сплачується пеня, від суми платежу 

за кожний день прострочення за порушення сплати 

але не більше 15% суми простроченого платежу. 

Сукупна сума пені, нарахована за порушення 

зобов'язань споживачем на підставі договору про 

споживчий кредит, не може перевищувати 

половини суми, одержаної споживачем за 

договором про споживчий кредит 

40 відсотків за користування кредитом  п.39 

41 інших платежів За порушення наступних умов використання 

кредиту: в триденний строк інформувати Банк про 

зміну місця працевлаштування та/або проживання, 

паспортних даних, контактних телефонів, 

відкриття рахунків та отримання кредитів в інших 

банках, створення господарських структур за 

участі капіталу Позичальника, про відкриття 

справи про кримінальне правопорушення щодо 

Позичальника або про наявності цивільноправових 

спорів за участі Позичальника; недотримання 

черговості сплати заборгованості при 

достроковому поверненні кредиту (його частини); 

при здійсненні наступних дій протягом дії 

договору про споживчий кредит без попереднього 

письмового узгодження з Банком: отримання 

кредитів (позик) в інших банківських (фінансових) 

установах або інших організаціях та фізичних осіб, 

передання в заставу/іпотеку свого майна, як 

забезпечення по інших кредитах, надання гарантій 

та поручительств по зобов'язаннях інших 

юридичних або фізичних осіб, які можуть 

призвести до збільшення ризику невиконання 

зобов'язань перед Банком Позичальник сплачує 

Банку штраф в розмірі 2 % від суми кредиту за 

кожний випадок такого порушення. 

42 Неустойка (штраф, пеня) за 

невиконання інших умов договору 

 За використання кредиту за не цільовим 

призначенням Позичальник сплачує Банку штраф 

у розмірі 25 % від суми нецільового використання 

кредиту. За прострочення виконання зобов’язань з 

повернення кредиту та сплати процентів за його 

користування Позичальник сплачує Банку пеню, 

розмір якої обчислюється за формулою: 1 % від 

суми простроченого зобов’язання × n, де n 

дорівнює кількості днів прострочення. 
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