Введено в дію з 18.01.2019 р.
наказом
Голови Правління
АТ «ТАСКОМБАНК»
№ 8-од від «17» січня 2019 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Правління
АТ «ТАСКОМБАНК»
Протокол № 03-2
від «17» січня 2019 р.
Голова Правління
АТ «ТАСКОМБАНК»
_____________

С.Л. Тігіпко

ДОГОВІР № _____
банківського рахунку та комплексного надання послуг
м. Київ
_______________р.
При оформленні договору в Головному офісі:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – «Банк»), що є платником податку на прибуток
на загальних підставах, в особі посада, прізвище, ім’я та по-батькові керівника , який діє на підставі
довіреності № _____ від _____ р., з однієї сторони, та
Або при оформленні договору Відділенням:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – «Банк»), що є платником податку на прибуток
на загальних підставах, від імені якого діє НАЙМЕНУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ в особі посада та ПІБ
керівника, який діє на підставі Положення про Відділення та довіреності № _____ від _____, з однієї
сторони, та
При оформленні договору з юридичною особою:
повна назва суб’єкта господарювання (далі – «Клієнт»), що є платником вказати систему
оподаткування, в особі посада, прізвище, ім’я та по-батькові керівника, який діє на підставі
Статуту/довіреності №______ від _______ р., з другої сторони,
Або при оформленні договору з фізичною-особою підприємцем):
фізична особа – підприємець, прізвище, ім’я та по-батькові (далі – «Клієнт»), який є платником
вказати систему оподаткування та діє на підставі Виписки державного реєстратора з ЄДРЮО та ФОП за
серією_____ № _____, з другої сторони,
Або при оформленні договору з неприбутковою організацією (партією, благодійним фондом та т.п.)
повне найменування організації (далі – «Клієнт»), що має статус неприбуткової організації, в особі
посада, прізвище, ім’я та по-батькові, який діє на підставі Статуту/Положення, з другої сторони,
Або при оформленні договору з юридичною особою-нерезидентом:
Юридична особа – нерезидент повне найменування організації (далі – «Клієнт»), яка створена та
зареєстрована в _____ року під реєстраційним номером №_____ від імені якої діє посада, прізвище, ім’я
та по-батькові (паспорт серія_____ номер_____ виданий орган, що видав дата видачі р.), на підставі
довіреності, виданої _____ _____ року, зареєстрованої в реєстрі за № _____, з другої сторони,
Або при оформленні договору з юридичною особою - корпоративним інвестиційним фондом:
назва ІСІ (далі – «Клієнт»), від імені якого на підставі Договору про управління активами №_____ від
«___» __________ р. діє назва КУА, в особі посада, прізвище, ім’я та по-батькові, який діє на підставі
_____, з другої сторони,
Або при оформленні договору з юридичною особою - пайовим інвестиційним фондом:
назва КУА, ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з
управління активами) серії _____ №_____, видана «___» __________ р. (строк дії ліцензії – до «___»
__________ р.), що діє від свого імені за рахунок активів
назва ІСІ (далі – «Клієнт»), що є платником податку на прибуток підприємств на пільгових умовах як
інститут спільного інвестування та діє на підставі Регламенту від «___» __________ р. та зареєстрований в
реєстрі ІСІ «___» __________ р. за №_____, в особі посада, прізвище, ім’я та по-батькові керівника,
який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

які далі іменуються «Сторонами» і кожний окремо «Стороною», уклали цей Договір банківського рахунку
та комплексного надання послуг в АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі по тексту – «Договір») про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк відкриває Клієнту Поточні рахунки, які зазначені у Заяві про відкриття поточного рахунку, надає
банківські послуги Клієнту, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов'язаний сплатити плату
за надані Банком банківські послуги.
Або при оформленні договору з юридичною особою-нерезидентом:
Банк відкриває Клієнту Інвестиційні рахунки, які зазначені у Заяві про відкриття поточного рахунку,
надає банківські послуги Клієнту, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов'язаний сплатити
плату за надані Банком банківські послуги.
1.2. Надання Банком послуг щодо відкриття та обслуговування Поточних/Інвестиційних рахунків
здійснюється на умовах, що зазначені в Правилах обслуговування корпоративних клієнтів в АТ
«ТАСКОМБАНК» (далі – «Правила»), та розміщені на сайті Банку: http://tascombank.ua.
1.3. Відповідно до цього Договору, Правила є публічною офертою Банка для невизначеного кола осіб, що
затверджена Банком та встановлює права та обов’язки, відповідальність Сторін, інші умови, що
визнаються Сторонами, як обов’язкові при обслуговуванні Клієнта в Банку, а також визначає умови та
порядок надання послуг щодо:
1.3.1. Відкриття та обслуговування банківських (поточних/інвестиційних) рахунків,
1.3.2. Обслуговування Клієнта в рамках Продуктових та Тарифних пакетів,
1.3.3. Обслуговування рахунків Клієнта за допомогою Комплексу електронного банкінгу,
1.3.4. Відкриття та обслуговування рахунків операції по яким здійснюються з використанням
корпоративної картки,
1.3.5. Відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків,
1.3.6. Обслуговування зарплатного проекту Клієнта,
1.3.7. Обслуговування акредитивів та гарантій отриманих на користь Клієнта,
1.3.8. Купівлі іноземної валюти з відстрочкою покриття коштів у національній валюті для
проведення операції.
1.4. Для початку використання кожної окремої послуги, що зазначена у п.п.1.3.2.-1.3.6., п.п. 1.3.8.
цього Договору Клієнт подає до Банку Заяву про приєднання, встановленого зразка, у якій зазначає
особливі параметри надання послуги.
1.5. Цей Договір, Правила, Заява (-ви) на приєднання та всі інші документи, що підтверджують спільне
договірне волевиявлення Сторін щодо обслуговування Клієнта в Банку по послугам, що передбачені
Правилами, є невід’ємними складовими частинами Договору і разом складають Договір на
комплексне обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» на підставі якого Банк
здійснює обслуговування Клієнта.
1.6. Банк має право відмовити Клієнту у наданні послуг, у разі порушення останнім вимог чинного
законодавства України, умов цього Договору, Правил або у разі відсутності технічних можливостей.
1.7. Взаємовідносини між Клієнтом і Банком здійснюються на платній основі згідно Стандартних тарифів
на обслуговування корпоративних клієнтів (далі – «Тарифи Банку»), за умови відсутності інших
документально підтверджених домовленостей між Банком та Клієнтом, які оформлюються
відповідним договірними документами, що є часткою цього Договору.
1.8. Клієнт на підставі ст.26 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» надає Банку
право договірного списання, а Банк має право використати надане право договірного списання та
здійснювати договірне списання коштів з рахунків Клієнта на умовах, передбачених Правилами.
1.9. Тарифи Банку/Правила можуть бути змінені на підставі Рішення уповноваженого органу Банку або
іншим узгодженим Сторонами способом.
При оформленні договору з юридичною особою - інвестиційним фондом:
1.10. Зберігачем активів Фонду є назва зберігача, код за ЄДРПОУ, код за ЄДРПОУ зберігача. Метою
відкриття Клієнтом рахунку є облік коштів найменування ІСІ, зареєстрованого в Єдиному
державному реєстрі інститутів спільного інвестування (на підтвердження чого Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку «___» _______ р. видане Свідоцтво №_____.
2.
2.1.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань
передбачену чинним законодавством України та Правилами.
3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Сторони

несуть

відповідальність,

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов Договору та іншої інформації, що
одержується однією Стороною від другої під час виконання Договору. Зазначена інформація може
бути доведена одною Стороною до відома третіх осіб лише за письмовою згодою другої Сторони або
у випадках, передбачених законом та Договором на комплексне обслуговування корпоративних
клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК».
У вирішенні всіх питань, які можуть виникнути і які не вирішені Договором на комплексне
обслуговування, Сторони керуються законодавством України та нормативно-правовими актами
Національного банку України.
Спори, що виникають між Сторонами під час виконання Договору на комплексне обслуговування
корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК», вирішуються шляхом переговорів.
Спори, за якими Сторони не досягли згоди, вирішуються шляхом звернення до суду (господарського
суду) згідно з чинним законодавством України.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір укладений на невизначений строк та набуває чинності з дня його підписання.
Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством
України, цим Договором та Правилами.
З укладанням цього Договору втрачають свою юридичну силу усе попереднє листування й інша
документація, та підписані раніше договори, на підставі яких здійснювалось надання Клієнту послуг,
що зазначені у п.п. 1.3.1., п.п.1.3.3.-1.3.4., п.п. 1.3.6. цього Договору.
Підписанням цього Договору Клієнт свідчить про ознайомлення та згоду з Правилами, Тарифами
Банку/Тарифними пакетами, що є чинними на дату укладання цього Договору та тривалістю
операційного дня Банку (у т.ч. операційного та післяопераційного часу), які розміщені на веб-сайті
Банку за адресою: http://tascombank.ua та в загальнодоступних для клієнтів приміщеннях Банку.

Пункт 4.4.1.та 4.4.2. Договору застосовується, у випадку укладення Договору з Фізичною особоюпідприємцем:
4.4.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) гарантує Клієнту (вкладнику) Банку
відшкодування коштів за його вкладами (коштами, що розміщенні на Рахунках) та відшкодовує
кошти в розмірі вкладів, включаючи проценти (відсотки), станом на день початку процедури
виведення Фондом банку з ринку, у розмірі, що не перевищує встановлений законодавством
граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, який на дату укладення Заяви-підтвердження
розміщення депозиту фізичної особи становить 200 тисяч гривень. Нарахування процентів
(відсотків) за вкладами (коштами, що розміщенні на Рахунках) припиняється 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).
Фонд гарантує кошти у готівковій і безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті,
розміщені Клієнтом (вкладником) на умовах договору банківського вкладу, банківського рахунку
або шляхом оформлення іменного депозитного сертифікату.
Виплати гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України. Відшкодування
коштів за вкладом (коштів, що розміщенні на Рахунках) в іноземній валюті відбувається у
національній валюті 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 ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за
вкладом (коштів, що розміщенні на Рахунках) в іноземній валюті здійснюється в національній валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному
банку гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.
Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому
реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
Фонд не відшкодовує кошти:
передані Банку в довірче управління;
за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
розміщені на вклад у Банку особою (Клієнтом (вкладником)), яка є пов'язаною з Банком особою
або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення
про віднесення такого Банку до категорії неплатоспроможних (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", протягом року до дня прийняття такого рішення);
розміщені на вклад у Банку особою (Клієнтом (вкладником)), яка надавала Банку професійні
послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття
Національним банком України рішення про віднесення такого Банку до категорії
неплатоспроможних не минув один рік (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", - один рік до дня прийняття такого
рішення);
розміщені на вклад власником істотної участі Банку;
за вкладами у Банку, за якими Клієнт (вкладник) на індивідуальній основі отримує від Банку
проценти (відсотки) за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами
відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або має інші фінансові
привілеї від Банку;
за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується Клієнтом (вкладником) як засіб
забезпечення виконання іншого зобов'язання перед Банком, у повному обсязі вкладу до дня
виконання зобов'язань;
за вкладами у філіях іноземних банків;
за вкладами у банківських металах;
розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;

-

4.4.2.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір
банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку.
При цьому, вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття
рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних
після 01 січня 2017 року.
Клієнт (вкладник) набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів
за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів
за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
На цей вклад на дату укладання договору поширюються / не поширюються гарантії Фонду (факт
поширення /не поширення проставляється у договорі відповідно до умов пункту 4.4.1. При
підготовці договору ця інформація у дужках видаляється).
У випадку невиконання Клієнтом своїх зобов'язань згідно з Договором на комплексне
обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК», Банк набуває право розірвати цей
Договір.
Зміни до Договору оформляються у письмовій формі, і є невід'ємною частиною Договору.
Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що Банком йому була надана, а Клієнтом отримана
в повному обсязі інформація, визначена ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».
Даний Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, один - для Банку,
другий - для Клієнта.
5.

РЕКВІЗИТИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк
АТ «ТАСКОМБАНК»
Місцезнаходження:___________
__________________________________
кор/р _____________в НБУ
Код Банку:_________________________
Код за ЄДРПОУ:_____________________
ІПН:_______________________________
Св. платника ПДВ ___________________
тел./факс: _________________________

Клієнт
НАЗВА КЛІЄНТА
Місцезнаходження: ________________________
_________________________________________
Код за ЄДРПОУ/РНОКПП Клієнта: _____________
_______________________________
тел./факс: _______________________________

Посада

Посада

_____________________
(ПІБ)
М.П.

_____________________
(ПІБ)
М.П.

Я, ________________________(ПІБ), повідомлення про включення персональних даних керівників,
головного бухгалтера, засновників та інших осіб, пов’язаних із діяльністю Клієнта до бази персональних
даних клієнтів Банку, відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»
для передачі суб’єктам персональних даних, а також примірник оригіналу даного Договору отримав
(отримала). При оформленні договору з Фізичною особою-підприємцем: До укладення договору з довідкою
про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений (ознайомлена).
_______________
(дата)

______________
(підпис)

Або при оформленні договору з юридичною особою - корпоративним інвестиційним фондом:
5.
РЕКВІЗИТИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк
Клієнт
АТ «ТАСКОМБАНК»
НАЗВА ІСІ
Місцезнаходження:___________
Місцезнаходження: ________________________
__________________________________
Код за ЄДРПОУ: ___________________________
кор/р _____________в НБУ
від імені якого діє
Код Банку:_________________________
НАЗВА КУА
Код за ЄДРПОУ:_____________________
Місцезнаходження: ________________________
ІПН:_______________________________
Код за ЄДРПОУ: ___________________________
Св. платника ПДВ ___________________
тел./факс: _________________________
тел./факс: _______________________________
Від імені Клієнта
Посада

Посада

_____________________
(ПІБ)
М.П.

_____________________
(ПІБ)
М.П.

Я, ________________________(ПІБ), повідомлення про включення персональних даних керівників,
головного бухгалтера, засновників та інших осіб, пов’язаних із діяльністю Клієнта до бази персональних
даних клієнтів Банку, відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»
для передачі суб’єктам персональних даних, а також примірник оригіналу даного Договору отримав
(отримала).
_______________
(дата)

______________
(підпис)

Або при оформленні договору з юридичною особою - пайовим інвестиційним фондом:
5.

РЕКВІЗИТИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк
АТ «ТАСКОМБАНК»
Місцезнаходження:___________
__________________________________
кор/р _____________в НБУ
Код Банку:_________________________
Код за ЄДРПОУ:_____________________
ІПН:_______________________________
Св. платника ПДВ ___________________
тел./факс: _________________________

Клієнт
НАЗВА КУА
Місцезнаходження: ________________________
Код за ЄДРПОУ: ___________________________
що діє від свого імені, та в інтересах
НАЗВА ІСІ
Місцезнаходження: ________________________

Посада

Посада

_____________________
(ПІБ)
М.П.

_____________________
(ПІБ)
М.П.

тел./факс: _______________________________
Від імені Клієнта

Я, ________________________(ПІБ), повідомлення про включення персональних даних керівників,
головного бухгалтера, засновників та інших осіб, пов’язаних із діяльністю Клієнта до бази персональних
даних клієнтів Банку, відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»
для передачі суб’єктам персональних даних, а також примірник оригіналу даного Договору отримав
(отримала).
_______________
(дата)

______________
(підпис)

