Типовій формі, затвердженій Наказом
АТ «МОТОР-БАНК» № 50/Нагд-1 від
25.09.2020р.
відповідає _______________(
)
ДОГОВІР №
про відкриття та обслуговування корпоративного картрахунку
м.Запорiжжя, Україна
БАНК: Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ "МОТОР-БАНК"), юридична адреса: 69068, обл. Запорізька, м.Запоріжжя, проспект
Моторобудівників, буд. 54 "Б", Банківська ліцензія № 238, вид. 11.11.2011 р. НБУ, в особі
, який діє на підставі
, з одної сторони, та
КЛІЄНТ:
, в особi
, який дiє на пiдставi Виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
та власного волевиявлення, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк на підставі цього Договору, заяви Клієнта про відкриття рахунку, та відповідно до наданого Клієнтом пакету документів, згідно
вимог чинного законодавства України відкриває корпоративний поточний рахунок №
(далі «КР») в українській гривні (вказати валюту
рахунку), випускає Клієнту та за поданням Клієнта його довіреній (-им) особі (-ам) (особам, визначеним в Заяві-анкеті на випуск корпоративної
платіжної картки, яким Клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його КР, з використанням
платіжних карток) платіжну (-і) картку (-и) (далі – «ПК»).
1.2. Режим функціонування КР та використання ПК регулюється чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку
України, правовими нормами Міжнародної платіжної системи Visa International, цим Договором, а також Правилами користування платіжною
карткою, які є невід‘ємною частиною цього Договору .
1.3. Ціною Договору є вартість послуг Банку (за весь період дії Договору), визначена в Тарифах Банку (далі – Тарифи) , які є невід‘ємною
частиною цього Договору.
1.4. БАНК здійснює нарахування процентів на залишок коштів на КР, згідно Тарифів БАНКУ.
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб 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.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Операції по КР Клієнта здійснюються в межах витратного ліміту згідно Тарифів Банку. Витратний ліміт по КР визначається як сума
залишку на КР за мінусом сум проведених транзакцій, які ще не відобразились на КР.
2.2. Кошти за операціями проведеними з використання ПК, які списані з КР , вважаються виданими під звіт Клієнту та/або довіреній особі
Клієнта - держателю платіжної картки (далі - «Держатель»). Ці кошти можуть бути використані виключно за цільовим призначенням, визначеним
чинним законодавством України. За цільове використання коштів з КР відповідає Клієнт. У випадку виявлення Банком факту використання ПК для
здійснення протиправних дій Банк залишає за собою право надання інформації у правоохоронні органи згідно встановленого чинним законодавством
України.
2.3. Операції з використанням ПК, відкритих на ім’я довірених осіб Клієнта, що супроводжувались введенням ПІН-коду, оскарженню не
підлягають.
2.4. Клієнт доручає, а Банк бере на себе зобов'язання списувати (дебетувати) з КР суму всіх операцій, виконаних із використанням ПК, якщо
це списання здійснене за вимогою особи (члена платіжної системи), а також суму всіх зобов'язань відповідно до Договору.
2.5. Кошти з КР після розірвання або припинення Договору, за умови повернення всіх ПК у Банк, повертаються Клієнту негайно, за його
письмовою вимогою за реквізитами, зазначеними Клієнтом в платіжному дорученні, або за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі, крім суми
проведених транзакцій, які ще не відобразились на КР. Повний розрахунок за цими сумами здійснюється після закінчення 32 календарних днів з
моменту проведення транзакцій, які не були відображені на КР на час повернення Клієнту коштів за його письмовою вимогою.
2.6. У разі бажання підключення до послуги “GSM – банкінг" Клієнт надає в Банк Заяву встановленого Банком зразку та зобов’язується
сплачувати надані послуги згідно до Тарифів, діючих на дату сплати комісії, шляхом забезпечення надходжень на КР коштів у сумі достатньої для
сплати комісії згідно Тарифів. Відповідно до статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, у разі підписання заяви на користування
послугою “GSM – банкінг", Клієнт дозволяє Банку розкриття третім особам інформації стосовно стану власного КР, що є банківською таємницею, у
межах, необхідних для користування послугою “GSM – банкінг".
2.7. Надання Банком будь-якої послуги Клієнту за Договором здійснюється відповідно до Тарифів.
2.8. Перелік Послуг, які надаються Банком Клієнту, а також їх вартість та порядок сплати визначаються в тарифах на основні послуги з
обслуговування КР та ПК, що затверджені Рішеннями Тарифного комітету АТ "МОТОР-БАНК", які оприлюднюються шляхом їх розміщення на
інформаційних стендах в приміщеннях Банку та офіційному сайті Банку у мережі "Інтернет" за адресою: www.motor-bank.ua та/або шляхом розміщення
інформації у виписці з особового рахунку (-ів).
2.9. Сторони визначили термін «Вклад» відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: вклад – це
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.
3.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ

3.1. КР ведуться в валюті, в якій вони відкриті відповідно до п. 1.1. цього Договору.
3.2. Клієнт (юридична особа) здійснює поповнення КР шляхом безготівкового перерахування коштів лише із свого поточного рахунку. Кошти
на КР зараховуються за умови зазначення у призначенні платежу номеру КР та назви Клієнта.
3.3. Клієнт (фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, само зайнята особа) здійснює поповнення КР шляхом внесення готівкових
коштів через касу Банку або шляхом переказу коштів з інших поточних.
3.4. Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти на залишок коштів на КР Клієнта згідно Тарифів Банку. Нараховані проценти зараховуються
на КР Клієнта в день нарахування та в день, що передує дню закриття КР (у разі закриття КР) шляхом зарахування суми процентів на рахунок,
зазначений в п. 1.1. цього Договору.
3.5. В передостанній робочий день кожного місяця, не враховуючи його, Банк формує Виписки, де зазначається інформація про рух коштів на
КР з моменту формування попередньої Виписки та/або відомості, визначені п. 2.8. цього Договору.
3.6. Підписанням даного Договору Клієнт погоджується з тим, що перелік та/або вартість Послуг, зазначені в Тарифах, а також Правила
користування платіжними картками можуть бути змінені. Про зміну Правил та Тарифів БАНК повідомляє КЛІЄНТА шляхом розміщення відповідної
інформації на офіційному інтернет-сайті БАНКУ за адресою: www.motor-bank.ua та на інформаційних стендах у приміщеннях установ/відділень
БАНКУ не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати введення змін. Зазначені зміни вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо він не повідомив
письмово БАНК про свою незгоду з запропонованими новими Тарифами та Правилами, а також не повернув Картку до БАНКУ до дати введення
зазначених змін.

3.7. Клієнт доручає, а Банк зобов’язується в порядку договірного списання списувати з КР в строки та на умовах, викладених в цьому Договорі,
та в розмірах, визначених Тарифами, наступні суми:
3.7.1. суми всіх здійснених операцій, нарахованих процентів, Овердрафтів/Несанкціонованих овердрафтів, прострочених платежів, комісій,
курсових різниць, плату по претензіях, непідтверджених банком-еквайром, інші платежі, які стали наслідком або виникли в зв‘язку з використанням
ПК Клієнта відповідно до Тарифів БАНКУ;
3.7.2. вартість послуг, що наведені в Тарифах, за фактом користування Клієнтом цими послугами.
3.8. Якщо валюта розрахунку за операцією Держателя (ів) ПК Клієнта, яка здійснюється за допомогою ПК, відрізняється від валюти КР, Банк за
результатами обробки інформації здійснює перерахунок суми за операцією у валюту КР відповідно до Тарифів БАНКУ.
3.9. До отримання Банком від Клієнта повідомлення про відкриття КР з відміткою про взяття рахунку на облік податковим органом, операції за
цим КР здійснюються лише із зарахування коштів.
4.
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
КЛІЄНТ зобов’язується:
4.1. Не використовувати ПК чи нанесену на них інформацію в цілях, що не передбачені цим Договором чи суперечать законодавству України.
Дотримуватись вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та надавати правдиві відомості про себе.
4.2. Сплачувати Банку комісії за оформлення та обслуговування КР/ПК, шляхом забезпечення надходжень на КР коштів у сумі достатньої для
сплати комісії згідно Тарифів, діючих на момент сплати комісій. При цьому Клієнт доручає Банку здійснювати продаж іноземної валюти в розмірі
комісій, які Клієнт повинен сплатити Банку згідно умов цього Договору, та отримувати еквівалент іноземної валюти в національній валюті в рахунок
виконання зобов’язань Клієнта за цим Договором.
4.3. Якщо валюта, у якій здійснюється операція, відрізняється від валюти КР, Банк здійснює перерахунок суми за операцією у валюту КР за
курсом, встановленим в операційному дні процесингового центру, на підставі даних, отриманих від Міжнародних платіжних систем (надалі за текстом
МПС), банка-спонсора.
4.4. Контролювати свій Витратний ліміт, та самостійно регулювати взаємовідносини з Держателями стосовно здійснення витратних операцій
по КР.
4.5. У разі перевищення витратного ліміту Клієнт може одержати кредит на суму коштів, що перевищують залишок на КР (суму витратного
ліміту), Дата видачі кредиту - дата перевищення витратного ліміту КР, дата погашення кредиту – дата погашення зобов‘язань, але не більше ніж 25
(двадцять п’яте) число місяця, наступного за місяцем перевищення витратного ліміту КР. У такому разі сума кредиту вважається договірною.
Повернення кредиту здійснюється автоматично у термін, що не перевищує 25 (двадцять п’яте) число місяця, наступного за місяцем перевищення
витратного ліміту КР , при кожному надходженні коштів на КР. При цьому Банк має право блокувати дію всіх ПК, що дають право доступу до КР, до
повного погашення заборгованості перед Банком, а Клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, а також сплатити відсотки за користування
кредитом, згідно умов, які визначені в п.4.6., п.4.7.та п. 4.8. цього Договору.
4.6. Сума кредиту, який надано Банком Клієнту у разі перевищення витратного ліміту вважається договірною на наступних умовах:
Сума
В обсязі перевищення витратного ліміту КР
Ціль
Здійснення платежів, які передбачені законодавством України, за допомогою ПК
Річна відсоткова ставка
Затверджується рішенням Тарифного комітету Банку
Дата видачі кредиту
Дата перевищення залишку коштів на КР
Дата погашення кредиту
Дата погашення зобов’язань, але не більше ніж 25 (двадцять п’яте) число місяця, наступного за
місяцем перевищення витратного ліміту КР
4.7. Клієнт щомісяця не пізніше 25 числа місяця наступного за місяцем нарахування відсотків, сплачує відсотки за користування кредитом,
шляхом забезпечення не пізніше 24 числа кожного місяця надходжень на КР Клієнта коштів у сумі достатньої для погашення нарахованих відсотків.
При повному погашенні кредиту Клієнт сплачує Банку відсотки за користування кредитом одночасно з погашенням кредиту. Проценти за
користування кредитом нараховуються в останній робочий день місяця, на суму фактичної заборгованості за кредитом, за методом «факт/факт» (з
розрахунку фактичної кількості днів в поточному місяці та у році), включаючи день виникнення і не включаючи день повернення кредиту, і підлягають
сплаті з дня нарахування, але не пізніше 25 (двадцять п’ятого) числа (включно) місяця, наступного за місяцем нарахування процентів, при повному
погашенні заборгованості за кредитом - в день погашення. У разі непогашення клієнтом заборгованості за кредитом або непогашення процентів за
користування кредитом, в строки що визначені цим Договором, ця заборгованість вважається простроченою.
4.8. Нарахування процентів здійснюється Банком в останній робочий день місяця. У першому періоді нарахування процентів до розрахунку
включається період, що розпочинається з дати виникнення кредиту і закінчується попереднім днем перед останнім робочим днем місяця, за який
нараховуються проценти. У подальшому до розрахунку включається період, що розпочинається з дня нарахування процентів у попередньому місяці і
закінчується попереднім днем перед останнім робочим днем місяця, за який нараховуються проценти (в останній період користування кредитом - днем
повного погашення заборгованості за кредитом).
4.9. Сплачувати Банку неустойку (штраф/пеню) у випадках та у розмірі, встановлених цим Договором. Відшкодовувати Банку збитки, заподіяні
невиконанням умов цього Договору відповідно до Тарифів, понад неустойку (штраф/пеню).
4.10. Одержувати у Банку виписку за КР за звітний місяць після 5 числа місяця, наступного за звітним. У випадку виявлення розбіжностей між
операціями (сумами), зазначеними у виписці, з фактично зробленими (оплаченими) витратами, не пізніше 15 числа кожного місяця, в якому одержано
виписку, надавати в письмовій формі до Банку свої претензії з необхідними документами (копії чеків, рахунків і т.п.). Якщо Клієнт у встановлений
цим пунктом строк не пред’явив по виписці претензії у письмовій формі, вважається, що Клієнт згоден з усіма операціями, які зазначені у виписці.
Це положення діє і при не одержанні виписки з вини Клієнта. До врегулювання претензії, що надійшла в Банк, раніше списані суми по КР не
відновлюються.
4.11. У разі виникнення необхідності припинення дії ПК, відкритих на ім’я довірених осіб, Клієнт зобов’язується на протязі 2-х банківських днів
з моменту виникнення такої необхідності: письмово сповістити про це Банк, вилучити ПК у довірених осіб та повернути їх в Банк. При цьому в дату
припинення дії останньої ПК одночасно припиняється дія цього Договору. На протязі 32 календарних днів, після повернення ПК в Банк, сплачувати
усі суми за операціями, які були раніше здійсненні з використанням цих Карток. У разі неповернення Карток, Клієнт зобов’язаний не пізніше
наступного банківського дня від дня письмового повідомлення Банку про припинення дії ПК, надати в Банк заяву на внесення ПК в перелік недійсних
платіжних карток, до закінчення терміну їх дії та сплатити всі комісії Банку згідно до Тарифів. У випадку ненадання Клієнтом в зазначений строк
заяви до Банку на внесення ПК в перелік недійсних платіжних карток, до закінчення терміну їх дії, ПК не припиняє дії і Клієнт несе відповідальність
за всі операції здійснені з використанням ПК.
4.12. Не передавати ПК стороннім особам. Після закінчення терміну дії Договору повернути в Банк усі видані ПК, що дають доступ до КР.
У випадку втрати/викрадення ПК, ПІН-коду терміново інформувати Банк за телефонами 061-720-54-31 в робочий час або цілодобово та
безкоштовно на території України 0-800-500-490, 0-800-505-555 (центр обслуговування клієнтів). Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після усного
повідомлення звернутися до Банку з клопотанням про випуск нових ПК у зв’язку з їх втратою/крадіжкою, шляхом безпосереднього подання до Банку
письмової заяви, або надіслання рекомендованого листа на адресу Банка або факсимільного повідомлення за номером (+380 61) 720-54-31/12.
4.13. У разі небажання Клієнта продовжувати термін дії ПК, Клієнт зобов’язаний надати Банку письмову заяву на припинення терміну дії ПК
не пізніше ніж за 32 календарних дні до закінчення терміну дії відповідної ПК. По закінченні терміну дії ПК обов’язково повинна бути повернена
Клієнтом до Банку. У день припинення дії останньої ПК, дія цього Договору припиняється. У разі неповернення Клієнтом ПК до Банку по
закінченню терміну її дії Банк після закінчення терміну дії ПК блокує дію відповідної платіжної картки.
4.14. Після закінчення терміну дії ПК Банк автоматично здійснює новий випуск платіжної картки на новий строк визначений у Тарифах Банку за
умови наявності на КР грошових коштів, достатніх для сплати комісійної винагороди за цим Договором, згідно Тарифів Банку та відсутності заяви
від Клієнта про припинення дії ПК.
У разі відсутності заяви Клієнта про припинення дії ПК та/або відсутності коштів на КР на дату закінчення терміну дії ПК дія платіжної
картки припиняється Банком в односторонньому порядку по закінченню терміну дії відповідної ПК. У разі припинення дії останньої ПК Банком в

односторонньому порядку одночасно припиняється дія цього Договору. При цьому днем припинення дії цього Договору буде дата припинення дії
останньої ПК.
4.15. У разі неотримання ПК Клієнтом з новим терміном дії на протязі 6 місяців з дати закінчення терміну дії попередньої ПК, Банк самостійно
анулює таку платіжну картку. При цьому комісія за річне обслуговування КР/карток не повертається.
4.16. На вимогу Банку надавати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та з’ясування суті діяльності, фінансового стану
Клієнта, здійснення фінансового моніторингу відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом”, інших нормативно-правових актів України та внутрішніх процедур Банку.
4.17. При внесенні будь-яких змін до документів, які знаходяться в юридичній справі Клієнта, не пізніше трьох робочих днів з моменту настання
відповідних змін, надати Банку необхідні документи (зміни, доповнення, тощо), оформлені та завірені згідно вимог Банку.
4.18. У випадку помилкового зарахування Банком коштів на КР в день отримання від Банку письмового повідомлення про помилковий переказ
надати Банку письмове розпорядження на списання помилково перерахованих коштів.
4.19. У разі відсутності згоди у випадку зміни Банком переліку та/або вартості послуг, зазначених у Тарифах, а також зміни Банком Правил
користування платіжними картками за цим Договором, здійснити дії у порядку та у строки, визначені п. 3.6. цього Договору.
4.20. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в письмовій (паперовій або
електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку.
У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт
зобов’язується підтвердити її одержання шляхом надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до
укладання цього Договору вже має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будьякому відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/.
КЛІЄНТ має право:
4.21. Отримувати Виписки, що відображають рух коштів по КР у строки, визначені цим Договором, а також у випадку виникнення Спірних
транзакцій.
4.22. Вимагати від Банка належного виконання своїх обов’язків за цим Договором.
4.23. Вимагати від Банку копії документів, що підтверджують достовірність операцій по КР, у випадку виникнення спорів. Копії платіжних
документів, що підтверджують платежі, видаються на підставі письмової заяви Клієнта за окрему плату відповідно до Тарифів.
4.24. Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів та витрат,
пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення:
1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових договорів);
2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для строкових договорів),
зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента;
3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків по Рахунку.
БАНК зобов'язується:
4.25. Надавати Клієнту виписки по КР за кожний місяць, за його вимогою, у термін, передбачений цим Договором.
4.26. Нараховувати відсотки по залишках на КР відповідно до Тарифів. Відсотки нараховуються в останній робочий день поточного місяця за
період з дня, який слідує за днем, за який відбулось останнє нарахування відсотків (для першого місяця – з дня відкриття КР), по передостанній
робочий день (включно). Нараховані відсотки підлягають перерахуванню на КР щомісячно в день нарахування Банк припиняє нарахування відсотків
по залишках на КР після закінчення терміну дії Договору. Нарахування відсотків по залишках на КР проводиться щомісяця на фактичний залишок на
КР за методом “факт/факт”, з розрахунку фактичного числа днів в місяці і фактичного числа днів в році. У кінці року проценти нараховуються по
останній календарний день року включно.
4.27. Забезпечити ведення КР та проведення розрахунків з використанням ПК відповідно до умов цього Договору, з урахуванням обмежень, що
встановлені Клієнтом, Банком, чинним законодавством України або відповідною платіжною системою.
4.28. Зберігати таємницю операцій по КР Клієнта і забезпечувати цілість коштів, що надійшли на КР Клієнта, крім випадків, передбачених цим
Договором та законодавством України.
4.29. У випадку припинення дії ПК, виплатити залишок коштів з КР готівкою або перераховувати його на інший рахунок згідно з письмовою
заявою Клієнта, але не раніше ніж через 32 (тридцять два) календарних дні з моменту подачі заяви про закриття КР та здачі всіх ПК по КР.
4.30. У випадку отримання письмового заперечення Держателя ПК щодо Спірних транзакцій, провести розслідування в термін, встановлений
правилами МПС та внутрішніми нормативними документами Банку.
4.31. Банк зобов’язаний один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, форму якої наведено у Додатку № 3 до даного Договору, в письмовій (паперовій або електронній) формі. Клієнт зобов’язується
підписати отриману від Банку в паперовій формі Довідку (Додаток № 3) та відправити її на адресу Банку, зазначену у ст.10 даного Договору. В такому
разі Банк письмово повідомляє Клієнта про умови відшкодування коштів за залишками по Рахунку шляхом направлення Довідки (Додаток № 3) за
адресою Клієнта, що зазначена у ст.10 цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Клієнта про зміну місця проживання згідно з п. 3.2.9
цього Договору – за місцем проживання, зазначеним у відповідному повідомленні. В разі відсутності відповіді від Клієнта – підписаної ним Довідки
(Додаток № 3) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня відправлення Банком Довідки (Додаток № 3) рекомендованим листом Клієнту, Сторони
визнають, що Клієнт повідомлений із умовами відшкодування коштів за залишками по Рахунку належним чином. При цьому Сторони визнають, що
письмове повідомлення Клієнта у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Клієнтом
повідомлення Банку щодо умов дії даного Договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі отримання від Банку в електронній формі Довідки (Додаток № 3) через систему самообслуговування "Клієнт-Банк" або "МОТОР-online",
Клієнт зобов’язується поставити позначку "ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "Клієнт-Банк" або
"МОТОР-online".
БАНК має право:
4.32. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги згідно Тарифів в порядку, передбаченому цим договором.
4.33. Здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків Клієнта, які відкриті в Банку, у разі неповернення Клієнтом в строк,
визначений цим Договором, суми коштів, отриманих за Договором, відсотків за їх використання, несплати Клієнтом послуг Банку згідно Тарифів,
комісій, неустойки (штрафів, пені) та інших можливих зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.
4.34. Терміново, без попередження Клієнта, призупинити дію ПК або вилучити їх у Держателя при невиконанні ним умов п.п. 4.1.-4.18. цього
Договору;
4.35. Блокувати дію всіх ПК, що дають право доступу до КР на якому виник кредит до повного погашення зобов’язань Клієнта перед Банком.
4.36. Застосовувати неустойку за порушення строків сплати за розрахунково-касове обслуговування КР у вигляді пені у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла в момент прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення.
4.37. Відмовляти Клієнту у його обслуговуванні шляхом блокування коштів на КР у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством
України та внутрішніми положеннями Банку документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей, а також у випадку, якщо
відповідно до законодавства, установчих документів Банку, наданої йому ліцензії та письмового дозволу Банк не має можливості здійснювати таке
обслуговування та вчиняти відповідні операції.
4.38. Повідомляти третіх осіб про відкриття (закриття), стан, операції які здійснювались за КР Клієнта у випадках передбачених Законом України
"Про банки і банківську діяльність", а також на вимогу Міжнародної платіжної системи Visa International.
4.39. Відмовити Клієнту у видачі ПК або отриманні будь-якої послуги без пояснення причин.
4.40. У разі неповернення Клієнтом до Банку ПК у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України, блокувати дію
неповернутої ПК.
4.41. Вимагати від Клієнта надання документів, які свідчать про цільове використання кредиту (у разі надання).

4.42. Банк має право зупинити операції по КР Клієнта, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку
осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, на строк до двох робочих днів, про що повідомляє уповноважений орган виконавчої влади
з питань фінансового моніторингу. Уповноважений орган може прийняти рішення про подальше зупинення такої операції на строк до п’яти робочих
днів.
4.43. Змінювати перелік та/або вартість Послуг, зазначених у Тарифах, а також змінювати Правила користування платіжними картками
відповідно до умов цього Договору.
5.

ФОРС-МАЖОР

У випадку виникнення обставин непереборної сили, таких як: війна, бойові дії, суспільні безладдя, страйки, стихійні лиха і т.д., а також
прийняття державними органами рішень, нормативних актів, учинення дій, які унеможливлюють виконання Банком зобов'язань за Договором,
термін виконання зобов'язань переноситься на період дії форс-мажорних обставин. При цьому Банк не несе ніякої відповідальності за таку затримку.
6.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Неотримання чи несвоєчасне отримання Клієнтом виписки з КР не звільняє Клієнта від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. Клієнт, на чиє ім‘я відкрито КР згідно з умовами цього Договору, несе відповідальність по операціях за ПК Держателів впродовж всього
терміну користування такими ПК, а також протягом 90 (дев‘яноста) календарних днів з моменту закінчення терміну дії цього Договору. Клієнт
зобов‘язується відшкодовувати заборгованість по КР в терміни, встановлені цим договором.
6.3. Клієнт несе повну відповідальність по всіх операціях з загубленими/вкраденими ПК, здійснених після крадіжки або втрати ПК, у разі
неповідомлення про це Банку та впродовж 1 (однієї) години з моменту надходження такого повідомлення до Банку.
6.4. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за операції, здійснені з ПК Держателя, для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код, за
винятком випадків технічної несправності обладнання для обслуговування ПК.
6.5. Банк не несе відповідальності перед Держателем за несанкціоновані ним операції з ПК у разі відмови Держателя заблокувати ПК, згідно з
п. 4.12 цього Договору.
6.6. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою контролю Банку, пов’язаних із збоями в
роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а також, якщо ПК не була прийнята до оплати третіми особами.
6.7. Суперечки, що виникають між Сторонами з питань виконання, зміни або розірвання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У
разі недосягнення згоди, спір підлягає вирішенню в господарському суді. У випадку невиконання чи неналежного виконання Сторонами умов цього
Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
6.8. Банк не несе відповідальність, якщо встановлені ліміти на отримання готівки можуть торкнутися інтересів Клієнта.
6.9. Банк не несе відповідальність за ліміти, обмеження, відмови на обслуговування ПК, встановлені Банком та іншими установами.
6.10. Клієнт несе відповідальність за проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, згідно з законодавством України.
6.11. Клієнт несе відповідальність за достовірність та актуальний стан даних та документів, які знаходяться в юридичній справі Клієнта,
відповідно до законодавства України.
6.12. Банк зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:
- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську
таємницю Клієнта.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих
збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним
рішенням суду.
7. ГАРАНТІЇ СТОРІН
БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його Рахунку. Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на Рахунку, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей
день, незалежно від кількості вкладів, рахунків в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за Рахунком не може бути меншою
200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - http://www.fg.gov.ua/).
7.2.
Відшкодування коштів, що знаходяться на Рахунку, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після
перерахування суми коштів на Рахунку 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).
7.3. БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на Рахунку, всім своїм рухомим і нерухомим майном та належними Банку майновими
правами.
7.4. Підписавши даний Договір Клієнт стверджує, що Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб отримав, у спосіб, передбачений
цим Договором.
7.1.

8.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення терміну дії останньої ПК та/або до його розірвання
(припинення) і повернення в Банк усіх ПК та виконання усіх зобов`язань, які виникли, або можуть виникнути в майбутньому за цим Договором
8.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін після письмового попередження іншої Сторони за 30 календарних днів до дати
розірвання за умови обов’язкового повернення усіх ПК, термін дії яких не закінчено, відкритих до даного Договору, в Банк. При цьому днем
розірвання Договору буде 31 календарний день наступний за днем відправлення ініціюючою Стороною письмового повідомлення про розірвання
договору іншій Стороні. Договір є розірваним без укладання додаткової угоди. При цьому днем відправлення є дата поштового штемпеля про
відправку. У разі, якщо сторони згодні розірвати Договір раніше строку, передбаченого цим пунктом, сторони в такому випадку укладають додаткову
угоду про розірвання Договору, в якій визначають дату розірвання Договору.
8.3. Договір може бути розірваний за ініціативою Клієнта достроково шляхом надання до Банку Заяви про закриття рахунку. При цьому Клієнт
зобов’язується до моменту розірвання Договору погасити заборгованість перед Банком за цим Договором, а також повернути усі ПК, термін дії яких
не закінчено, в Банк. При цьому дата розірвання Договору зазначається Клієнтом в зазначеній заяві за погодженням з Банком шляхом проставляння
Банком дати розірвання договору на заяві.
8.4. Договір може бути достроково припинений Банком в односторонньому порядку у таких випадках:
- у разі, якщо Клієнт згідно п. 3.6. цього Договору письмово сповістив Банк про незгоду зі змінами умов Договору та/або Тарифів та/або комісій;
- у разі, якщо Клієнт порушує умови пп. 4.1.- 4.18 цього Договору;
- у разі виникнення заборгованості внаслідок перевищення витратного ліміту;
- у разі несплати Клієнтом відсотків за користування кредитом в повному розмірі в строки, обумовлені Договором;
- у разі зміни кредитної політики відповідно до актів державних органів влади і управління, Національного банку України, Банку, що загрожують
виконанню Сторонами (Стороною) зобов’язань за Договором;
- в інших будь-яких випадках на розсуд Банку;

8.5. Наслідками дострокового припинення або розірвання Договору є:
- повернення у Банк всіх ПК;
- виконання Клієнтом усіх зобов’язань, які виникли у разі такого припинення (розірвання) дії Договору або можуть виникнути в майбутньому, а
саме: погашення Клієнтом суми кредиту, відсотків за користування кредитом, комісій, штрафів та пені (при цьому Клієнт зобов’язаний виконати
вказані зобов’язання протягом 10 календарних днів з моменту відправлення Банком Клієнту повідомлення про припинення дії Договору).
8.6. У разі неповернення Клієнтом до Банку ПК згідно п. 7.2 цього Договору Клієнт зобов’язаний надати в Банк заяву на внесення ПК в
перелік недійсних платіжних карток, не пізніше дня припинення (розірвання) дії цього Договору та сплатити всі комісії Банку згідно до Тарифів.
Порядок внесення ПК в перелік недійсних платіжних карток та в Міжнародний стоп-лист Клієнту відомий та Клієнт не має претензій стосовного
цього. У випадку неподання Клієнтом зазначеної заяви у вказаний термін Банк блокує дію ПК у день припинення (розірвання) цього Договору.
8.7. Припинення дії Договору звільняє Банк від будь-яких обов`язків перед Клієнтом, які випливають із цього Договору, та звільняє Банк від
відповідальності за наслідки такого припинення.
8.8. Для мети цього Договору вважається, що юридична адреса Клієнта, вказана в цьому Договорі, є його поштовою адресою. Уся
кореспонденція, відправлена Банком в межах цього Договору, вважається отриманою Клієнтом, якщо у Банка є докази поштових відправлень на
вказану адресу Клієнта.
8.9. Банк має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
8.10. Клієнт має статус платника податку на прибуток _________________. У разі зміни статусу платника податків Клієнт зобов’язується
сповістити Банк та надати документи, що підтверджують новий статус платника податків, упродовж 10 днів з моменту настання зазначених змін.
8.11. Додатками до даного Договору (та його невід’ємними частинами) є:
Додаток № 1 – Тарифи на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям
АТ"МОТОР-БАНК"
Додаток № 2 – Повідомлення
Додаток № 3 – Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
АТ "МОТОР-БАНК"
69068, обл. Запорізька, м.Запоріжжя, проспект
Моторобудівників, буд. 54 "Б"
МФО 313009,
код за ЄДРПОУ: 35345213
ІПН 353452108308
Тел/факс (061)759-75-55
e-mail: bank@motor-bank.com.ua
www.motor-bank.ua

КЛІЄНТ
Місцезнаходження за засновницькими документами:
Фактичне місцезнаходження:
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
р/р №
МФО 313009

ФО-П
__________________________
(підпис)

___________________________
(підпис)

Один примірник Договору про відкриття та обслуговування корпоративного картрахунку №
від
та додатки, а саме: Додаток № 1 –
Тарифи на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються юридичним особам та фізичним особам-підприємцям АТ"МОТОР-БАНК", Додаток
№ 2 – Повідомлення, Додаток № 3 – Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб отримав: __________(__
__)
підпис
ПІБ

