Типова форма Генерального договору банківського обслуговування фізичних осіб
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ №______________

м. ___________

«__»___________ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»,
(надалі
–
«Банк»),
представлене
_________________________ (офіційна назва відокремленого підрозділу відповідно до Положення про нього), в особі
___________________________посада, _________________________________________П.І.Б., що діє на підставі
Довіреності від «____»___________ 20____ року №_____________ , ________________________________________
(зазначити
ким
посвідчена
для
нотаріально
посвідчених
довіреностей),
з
однієї
сторони,
та
_________________________________________________________________(П.І.Б.), що зареєстрований (зареєстрована)
за адресою______________________________________________________________, який(яка) є дієздатною в повному
обсязі особою за законодавством України, надалі «Клієнт», з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цей Генеральний
договір, надалі - «Генеральний Договір» про наступне:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Клієнт, підписуючи цей Генеральний договір, підтверджує своє приєднання до Правил обслуговування фізичних
осіб, що розміщені на офіційному сайті Банку www.pinbank.ua.
1.2. Всі умови відкриття та обслуговування Рахунків (поточного, карткового, депозитного) та надання банківських
послуг (дистанційне керування рахунком, надання овердрафту по картковому рахунку, оренда індивідуального
банківського сейфу, надання послуг з перевезення валютних цінностей) викладені в доступній формі в Правилах
обслуговування фізичних осіб і розміщені в доступному для клієнтів місці в Банку та на офіційному сайті Банку
www.pinbank.ua.
1.3. Підставою для надання банківських послуг, що регулюються Правилами обслуговування фізичних осіб, є
підписання Клієнтом відповідного Договору на необхідний банківський продукт.
1.4. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що Правила обслуговування фізичних осіб, що розміщенні на
офіційному сайті Банку www.pinbank.ua є для нього зрозумілими та обов’язковими до виконання, а також він
погоджується з порядком зміни зазначених Правил.
1.5. Цей Генеральний договір вступає в юридичну силу з моменту його підписання Сторонами та укладається на
невизначений строк.
1.6. Підписуючи цей Генеральний договір, Клієнт підтверджує, що зміст цього Генерального Договору та Правил
обслуговування фізичних осіб йому зрозумілі та не потребують перекладу. (Примітка: для фізичних осіб –
нерезидентів)
1.7. Цей Генеральний Договір може бути припинено на умовах, що визначені Правилами обслуговування фізичних осіб.
1.8. Цей Генеральний договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
1.9. Підписуючи цей Генеральний договір, Клієнт засвідчує, що він отримав оригінальний примірник цього
Генерального договору.
1.

ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК:
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1,
рахунок №3739300102
Код Банку 300506; Код за ЄДРПОУ 26410155
Телефон: 0-800-50-70-80; 0-(44) 428-61-28
2.

_________________ /__________________/

КЛІЄНТ:
ПІБ
Адреса реєстрації:
Адреса проживання:
Паспорт: серія ____ №______________ , виданий _____________
________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
______________________ /_______________________/
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