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ДОГОВІР №      банківського рахунку (для юридичних осіб) 

 

м. Київ    

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (скорочене найменування АТ 

«КРЕДИТВЕСТ БАНК»), в особі _________________________ , який діє на підставі _____________________ 

(далі – «Банк» ), з однієї сторони, та _______________________, в особі __________, який діє на підставі 

_________ (далі – «Клієнт»), з другої сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а 

кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

Цей Договір складається з двох розділів: Розділ 1 «Загальні умови банківського рахунку» та Розділ 2 «Загальні 

умови надання банківських послуг – відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків юридичним 

особам» (надалі за текстом – Розділ 2 або ЗУЮО), які нерозривно пов’язані між собою та функціонують як 

єдиний документ. Використання в подальшому в тексті терміну «Договір» означає Розділ 1 та Розділ 2 в 

сукупності. 

Розділ 1 «Загальні умови банківського рахунку» 

1.1. Банк відкриває Клієнту Рахунок: 

 

Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття 

                              

1.2. Обслуговування поточного рахунку здійснюється згідно Тарифного пакету « _______» вказати назву 

тарифного пакету. Із переліком та вартістю послуг (операцій) Тарифного пакету Клієнт ознайомлений. 

2. Операції, що здійснюються Банком за Поточним(и) Рахунком(ами) Клієнта, права, обов’язки та 

відповідальність Сторін, порядок зміни Тарифів Банку, строк дії Договору, порядок його зміни і припинення 

визначені в ЗУЮО. 

3. Цей Договір складено та підписано в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну 

силу – по одному для кожної із Сторін. Даний Договір регулюється законодавством України. Цей Договір 

набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, в тому числі кваліфікованими електронними 

підписами уповноважених представників Сторін (дата Договору). Цей Договір укладається шляхом приєднання 

та складається із публічної частини Договору - Розділ 2 або ЗУЮО (розташованої на офіційному сайті Банку 

web-сторінці www.creditwest.uа) та індивідуальної частини Договору – Розділу 1, підписанням якої, в тому числі 

проставленням кваліфікованого електронного підпису, Клієнт приєднується до Договору в цілому. Інші аркуші 

не потребують окремого (додаткового) підписання Сторонами та є чинними для обох Сторін. Підпис Клієнта на 

цьому аркуші Договору свідчить про те, що він у письмовій формі ознайомлений з Загальними умовами 

надання банківських послуг – відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків юридичним особам та з 

Тарифами Банку, що діють у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які Клієнту роз’яснені та з якими він погоджується у 

повному обсязі. 

Відомості про технологію (порядок) укладення Договору у вигляді електронного документа. 

Клієнт укладає Договір шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на Розділ 1 цього 

Договору та надсилає Банку підписаний примірник Договору засобами сервісу «Вчасно» або на адресу 

корпоративної електронної пошти Банку clients@creditwest.ua або через систему «Клієнт-Банк». Після 

накладення КЕП уповноваженого представника Банку на підписаний КЕП Клієнта Розділ 1 Договору, 

підписаний Банком примірник надсилається Клієнту таким же способом, яким він був отриманий Банком.  

Застереження. 

Підписання Клієнтом та Банком Договору шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів 

здійснюється в одну дату. У випадку недотримання цієї вимоги, Договір є неукладеним.  

Клієнт повідомляє Банк про свою обізнаність із тим, що інформація щодо Клієнта, що містить банківську 

таємницю, може стати доступною іншим особам в результаті обміну Сторонами документами/інформацією 

засобами вказаного сервісу «Вчасно» або електронною поштою. Клієнт звільняє Банк від будь-якої 

відповідальності у зв’язку із цим та підписанням цього Договору надає Банку свій письмовий дозвіл на 

розкриття банківської таємниці згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

4. Дійсним Клієнт погоджується та гарантує, що Клієнт, не є податковим резидентом США (якщо Клієнтом або 

Уповноваженою  особою  Клієнта не було надано до Банку іншої інформації разом із заповненою відповідно до 

вимог Податкової служби США формою W9 із зазначенням податкового номеру платника податків США 

(GEEN) Клієнта або Уповноваженої особи Клієнта). 

5. Інформування відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» та Закону України «Про платіжні послуги». 

Клієнт цим підтверджує, що перед укладенням Договору йому надана інформація, зазначена в частині 2 ст.12 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інформація 

зазначена у ч. 2 ст. 29 Закону України «Про платіжні послуги», зокрема, але не виключно: про комісійні 

винагороди, процентні ставки, курс перерахунку іноземної валюти, що застосовуються до послуги, яка 

надається Клієнту, а також інформація передбачена у ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги» шляхом 

надання доступу до такої інформації на власному веб-сайті Банку. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов 

цього Договору направляються Банком Клієнту шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу 
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встановити дату відправлення такого повідомлення. 

6. Підписанням цього Клієнт повідомляє Банк про свою відмову від отримання повідомлень про здійснені 

операції із використанням платіжного інструменту Клієнта. Клієнт цим підтверджує та усвідомлює, що 

обов’язок Банку щодо повідомлення Клієнта у спосіб передбачений цим Договором про здійснені операції з 

використанням платіжного інструменту є виконаним.  

 

Банк 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» 
Місцезнаходження та поштова адреса: 01054, м. Київ, 

вул. Леонтовича, буд.4, літера А, А1 

Код Банку 380441 

код ЄДРПОУ 34575675 

коррахунок № UA603000010000032008115001026 в 

НБУ  

 

………………………………../…………………………

…../ 

 

Клієнт 

 

 

Адреса:   

Код ЄДРПОУ   

Рахунок  

Код Банку  

 

………………………………../…………………………

…../ 

 

                Другий примірник договору (Розділу 1 та Розділу 2) отримав…………………………../_____/ 


