
 
 
 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 

 
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ  
«____» №_______ 
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Типова форма договору банківського рахунку з використанням електронного платіжного засобу 
(для фізичної особи). 

м. ___________ «__»___________ 20__ р.    
 

АТ «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 договір, надалі - «Договір» про наступне: 

 

1. ЗАЯВА КЛІЄНТА: 
1.1. Я, _______________________________ (ПІБ), прошу відкрити поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу у 

________________ (валюта рахунку) на моє ім’я та емітувати платіжну картку: Visa Platinum; Visa Gold; Visa Classic International; Visa Classic 

Domestic; Visa Electron; Visa Electron Instant; MasterCard Gold; MasterCard Standard (необхідне підкреслити). Прізвище та ім’я латиницею 
згідно закордонного паспорту ___________________________________. 

1.2. Із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і 
нерезидентів ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється 
використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.  

1.3. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою, що зазначена в розділі 3 «Реквізити та підписи сторін» цього Договору. 
1.4. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово. 

1.5. Слово-пароль для ідентифікації при телефонному запиті про стан рахунку, активації/блокуванні платіжної картки: ______________________. 
1.6. Підключити до послуги електронних повідомлень (SMS-banking) номер телефону: _______________________________ ____ (так) / ____ (ні). 

1.7. Додаткова інформація:  ___________________________________________________________________________________________________. 
Для зарахування заробітної плати/стипендії/пенсії/соціальної допомоги та інших, передбачених законом, соціальних виплат (Примітка: для 
поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу, який відкривається виключно для зарахування заробітної 

плати/стипендії/пенсії/соціальної допомоги та інших, передбачених законом, соціальних виплат). 
 

До підписання Договору, що викладений нижче я підтверджую, що: 
 

- ознайомлений та погоджуюся з Правилами банківського обслуговування фізичних осіб, що розміщені на офіційному сайті Банку 

www.pinbank.ua; 
- ознайомлений та погоджуюся з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів, що 

передбачені статтею 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 
 

(Примітка: для фізичних осіб-резидентів):  

- самозайнятою особою:  Зареєстрований(а)  Не зареєстрований(а) 

- з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений.  

    
                                                                                        (підпис) (ПІБ) 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 

2.1. Банк відкриває Клієнту – фізичній особі поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу у _________ (валюта рахунку) 
№2620___________, (надалі – «КР») та випускає платіжну картку.  
Банк відкриває Клієнту – фізичній особі поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу №2620 _________________, 

виключно для зарахування заробітної плати/стипендії/пенсії/соціальної допомоги та інших, передбачених законом, соціальних виплат 
(надалі – «КР») та випускає платіжну картку (Примітка: для карткового рахунку, який відкривається виключно для зарахування заробітної 

плати/стипендії/пенсії/соціальної допомоги та інших, передбачених законом, соціальних виплат) 
2.2. Щомісячно в останній робочий день місяця Банк зобов’язаний нараховувати проценти на залишок коштів по КР у розмірі Базової відсоткової 

ставки встановленої Тарифами Банку. 
Якщо, протягом кожного дня розрахункового циклу, залишок коштів по КР перевищує значення базового залишку коштів, до базової ставки 
додається 0,50 (нуль цілих п’ять десятих) процентних пункти для рахунків у національній валюті та 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) 

процентних пункти для рахунків у доларах США або євро. Якщо, протягом наступного розрахункового циклу, кожного дня розрахункового 
циклу залишок коштів по КР перевищує значення базового залишку коштів, до ставки, за якою нараховувались проценти на залишок коштів 

по КР у минулому розрахунковому циклі, додається 0,50 (нуль цілих п’ять десятих) процентних пункти для рахунку в національній валюті 
або 0,25 (нуль цілих двадцять п’ять сотих) процентних пункти для рахунку у доларах США або євро. Максимальний розмір на який може 
бути збільшена базова процентна ставка 3,00 (три) процентних пункти для рахунків у національній валюті та 1,50 (одна ціла п’ять десятих) 

процентних пункти для рахунків у доларах США або євро. Якщо, протягом хоча б одного дня розрахункового циклу залишок коштів по КР не 
перевищує значення базового залишку коштів, проценти на залишок коштів по КР нараховуються у розмірі базової відсоткової ставки 

встановленої Тарифами Банку. (Примітка: пункт для договорів «Подвійна вигода»). 
2.3. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений із зобов’язанням Банку здійснювати списання відповідної суми 

податку на проценти, нарахованих на суму Рахунку, в порядку та розмірі, що встановлені чинним законодавством. 

2.4. Всі інші умови відкриття та обслуговування Рахунків викладені в доступній формі в Правилах банківського обслуговування фізичних осіб та 
розміщені в доступному для клієнтів місці в Банку та на офіційному сайті Банку www.pinbank.ua. 

2.5. Відповідальність Сторін передбачена Правилами банківського обслуговування фізичних осіб та чинним законодавством України. 
2.6. Цей Договір є невід’ємною частиною Генерального Договору банківського обслуговування. 

2.7. Цей Договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику 
для кожної із Сторін. 

2.8. Підписуючи цей Договір, Клієнт засвідчує, що він ознайомився, зрозумів та погоджується з Тарифами банку, Умовами цього Договору, 

Правилами банківського обслуговування фізичних осіб та Правилами користування платіжними картками, оригінал цього Договору, Тарифів 
та Правил отримав. 

2.9. На дату укладання цього Договору, Кошти за Рахунком підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в межах 
граничного розміру   відшкодування коштів, що визначений на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі 
Інтернет https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv (на кошти поширюються гарантії Фонду), крім випадків, передбачених статтею 26 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визначені на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб в мережі Інтернет https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv. 

2.9.1. Відшкодування коштів за Рахунком відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Банку з ринку та 
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі 

прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною 
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим 

Національним банком України на день початку ліквідації Банку). (ПРИМІТКА – для рахунків в валюті). 
2.9.2. Банк припиняє нарахування процентів за цим Договором у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття 

Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою 

статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку). 

2.9.3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які  
надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного 

депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». 

http://www.pinbank.ua/
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2.10. Банк має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції. 
2.11. Банк зобов’язаний відмовити від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у 

тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення 
ідентифікації та/або верифікації Клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є 

неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; встановлення Клієнту неприйнятно 
високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; подання 
Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману; якщо здійснення 

ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника 
або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 

 
 

 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
 
  

БАНК: КЛІЄНТ: 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ПІБ 

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

Рахунок: №3739300102 Адреса проживання: 

Код Банку: 300506; код за ЄДРПОУ 26410155 Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу): серія ____ 

№______________ , виданий _____________ 

Телефон: 0-800-50-70-80; 0-(44) 428-61-28 ________________________________________________________ 

 Реєстраційний номер облікової картки: 

 Контактний телефон: 

 Електронна адреса: 

  

________________________ /__________________/ _______________________ /_______________________/ 
 

 

 
4. ВІДМІТКИ БАНКУ: 
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив: 

  
 

  

 

  

(П.І.Б.)  (посада уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок 
відкривати рахунки клієнтів) 

 (підпис) 

Відкрити поточний рахунок у _____  (вид валюти) дозволяю/ 
Відкрити поточний рахунок виключно для зарахування заробітної плати/стипендії/пенсії/соціальної допомоги та інших, передбачених законом, 

соціальних виплат дозволяю: 

  
 

  
 

  

(П.І.Б.)  Керівник (уповноважена керівником особа)  (підпис) 

Дата відкриття рахунку: «____»__________________ 20____ р.  Номер рахунку:  2620______________________________ 
 

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку): 

  

 

  

 

  

(П.І.Б.)  (посада)  (підпис) 
 

 


