
   

 

 
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 

 

ДОГОВІР 2620…/2020 
про надання овердрафту по рахунку,  з 
використанням електронного платіжного засобу 

 
м. Київ Дата договору р.    

 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», (надалі – «Банк»), в особі начальника управління платіжних карток  
Боярчука Петра Сергійовича, який діє на підставі Довіреності №1647/0/2-20, від «26» червня 2020 року, з однієї сторони, та данні 

клієнта_____________________________, який(яка) є дієздатною в повному обсязі особою за законодавством України, надалі «Клієнт», з іншої 
сторони, надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі - «Договір» про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 
1.1. Банк встановлює по картковому рахунку Позичальника № 26256000010093 ліміт овердрафту в розмірі сума 00 грн. (сума прописом грн. 

00 коп.). Ліміт овердрафту встановлюється Банком протягом 30 календарних днів, перебіг яких починається з дня укладення та підписання  
Сторонами цього Договору.  

1.2. Граничним строком повернення Позичальником фактично отриманих коштів овердрафту у межах встановленого ліміту – є _____________ 
(дата), а в разі припинення трудових правовідносин між Позичальником та Організацією до зазначеного вище строку – день припинення 
трудових правовідносин (незалежно від причин такого припинення), в залежності від того, яка з останніх двох подій виникла першою. 

1.3. Проценти за користування Позичальником овердрафтом в межах визначеного в п.1.2. цього Договору граничного строку повернення 
Позичальником фактично отриманих коштів овердрафту встановлюються у розмірі 20.00% (двадцять цілих нуль десятих) процентів річних. 

1.4. Проценти за користування простроченим овердрафтом встановлюються у розмірі 40.00% (сорок цілих нуль десятих) процентів річних. 
1.5. Всі інші умови відкриття та обслуговування Рахунку зазначені в Правилах обслуговування фізичних осіб, що розміщенні на офіційному сайті 

Банку www.pinbank.ua. 

1.6. Цей Договір вступає в юридичну силу з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе 
зобов’язань, включаючи зобов’язання щодо сплати пені у розмірах та у випадках, передбачених в Правилах обслуговування фізичних осіб, 

що розміщенні на офіційному сайті Банку www.pinbank.ua. 
1.7. Внесення змін та доповнень до цього Договору, а також його розірвання здійснюється за згодою Сторін шляхом підписання Сторонами 

правочинів, які набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами і є невід'ємними частинами цього Договору, або укладенням 
Договору в новій редакції. Умови цього пункту не застосовуються до порядку зміни Банком діючих Тарифів. 

1.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Правилами обслуговування фізичних осіб, що розміщенні на 

офіційному сайті Банку www.pinbank.ua , а також погоджується з порядком зміни зазначених Правил. 
1.9. 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 та є невід’ємною частиною цього Договору. 
1.10. Закриття Рахунка та розірвання Договору за ініціативою Клієнта проводиться за умови обов’язкового попереднього надання письмової заяви 

про це Банку. 

1.11. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу: один - для Банку, другий - для 
Клієнта. 

1.12. Будь-яке листування з приводу питань пов’язаних з предметом цього Договору Банк може надсилати Клієнту на адресу: данні 
клієнта…………………………………………………………... 

1.13. Будь-яке листування з приводу питань пов’язаних з предметом цього Договору Клієнт може надсилати Банку на адресу: 01135, м. Київ, пл. 

Перемоги 1, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 
1.14. Підписуючи цей договір, Клієнт засвідчує, що він отримав оригінальний примірник цього Договору. 

1.15. Відповідальність сторін передбачена Правилами обслуговування фізичних осіб та чинним законодавством України. 
1.16. Підписуючи цей договір, Клієнт засвідчує, що перед укладанням цього Договору отримав від Банку Паспорт споживчого кредиту 

(Повідомлення про орієнтовну сукупну вартість кредиту на споживчі потреби). 

1.17. Додатками до цього Договору є: Додаток №1 (Детальний розпис загальної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки). 
 

2. ПІДПИСИ СТОРІН: 
БАНК: КЛІЄНТ: 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»  

Адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд.1,  

рахунок №3739300102  
Код Банку: 300506; код за ЄДРПОУ 26410155 
 

 

  

  

  

 

 

 

________________________ /__________/ _______________________ /Клієнт_______/ 
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