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(вiдповiдно до ст. 634 Цивiльного кодексу Укра'fни)

« 18» травня 2021

м . Ки'fв

р.

Цей документ, встановлений АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОТП БАНК» (надалi - Банк), е договором

приеднання, що вiдповiдно до вимог статтi 634 Цивiльного кодексу Укра'iни, який встановлюе загальнi умови
до порядку пiдписання Договорiв про надання банкiвських послуг, Документiв, а також iнших документiв та

договорiв, що випливатимуть з вищезазначеного, якi укладатимуться мiж Банком та невизначеним колом
споживачiв банкiвських послуг- фiзичних осiб, самозайнятих осiб або юридичних осiб (надалi -Договiр).

1.

ТЕРМIНИ

Договiр про надання банкiвських послуг - договiр, що укладаеться мiж Клiентом та Банком (у тому числi,
якщо Банк дiе за договором доручення i визначае порядок i умови надання i користування послугами Банку чи

третiх осiб, зокрема, але не виключно:

1) Договiр про видачу та обслуговування мiжнародних платiжних пластикових карток (особистих) (публiчний) ;
2) Договiр про банкiвський вклад (публiчний);
3) Договiр про вiдкриття та обслуговування банкiвського рахунку в iноземнiй та нацiональнiй валютi для

фiзичних осiб та РКО (публiчний),
4) Договiр про надання банкiвських послуг, пов'язаних iз банкiвськими металами (публiчний) ;

5) Договiр про зберiгання цiнностей i документiв в iндивiдуальних сейфах (публiчний);
6) Договiр про надання банкiвських послуг фiзичним особам-пiдприемцям та iншим самозайнятим особам
(публiчний);

7) Договiр про надання банкiвських послуг (публiчний);
8) Договiр про дистанцiйне обслуговування та електронну взаемодiю ;
9) Кредитний договiр (кредит на споживчi цiлi / кредит на купiвлю транспортного

засобу

/

кредит пiд заставу

депозиту);

1О) Договiр поруки;
11) Договiр застав и майнових прав вимоги;
12) Договiр застави ;
13) Договiр добровiльного страхування

життя

(та

Заява

на

приеднання

до

договору

добровiльного

страхування життя);
14) Комплексний договiр добровiльного страхування фiзичних осiб вiд нещасних випадкiв та фiнансових
ризикiв;

15) Комплексний договiр добровiльного страхування майна;
16) Договiр добровiльного страхування наземного транспорту;
17) Договiр обов'язкового страхування нерухомого майна (нерухомостi}, що е предметом iпотеки вiд ризикiв

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
Документ/-и - довiдки, листи, заяви, анкети, опитувальники , будь-якi документи, в тому числi документи,
з
обов'язковiсть яких встановлена законодавством Укра'iни та пiдписання яких передуе чи пов'язане
,
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,
Договору
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мiстить
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про
укладанням Договору
надання
про
Заява
БАНК»;
«ОТП
АТ
послуг
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але не виключно:
банкiвських послуг; Заява на приеднання до договору добровiльного страхування життя; Паспорт споживчого
кредиту; Гарантiйнi листи тоща .
Клi&нт - будь-яка дiездатна фiзична особа, самозайнята особа або юридична особа , що бажае скористатись
послугами Банку.
Сторони - Банк та Клiент.
Офiцiйний сайт Банку - www.otpbank.c om.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
кодексу Украiни домовились , що пiдписання зi сторони
Цивiльного
627
2.1. Сторони на пiдставi ст.ст. 6, 207,

Банку уповноваженими представниками, якi дiють на пiдставi дiючоI редакцiI Статуту Банку, Договору про
надання банкiвських послуг та Документiв вiдбувае:ться з використанням факсимiльного вiдтворення
печаток Банку та аналогiв власноручних пiдписiв уповноважених представникiв Банку за допомогою засобiв
механiчного копiювання.

2.2. Сторони погоджують наступнi зразки аналогiв власноручних пiдписiв уповноважених представникiв
Банку та зразок печатки Банку:

Management
Syrota L.V.

2.3.

Прие:днання Кпiе:нта до цього Договору
банкiвських послуг та/або Документiв.

вiдбувае:ться

шляхом

пiдписання Договору

про

надання

2.4.

Сторони домовились, що будь-який Договiр про надання банкiвських послуг та/або Документ,
укладений/пiдписаний у спосiб, виэначений цим Договором, вважае:ться укладеним э додержанням письмовот
форми в роэумiннi ст. 207 Цивiльного кодексу УкраТни. Такий порядок пiдписання Договорiв про надання

банкiвських послуг та Документiв повнiстю эроэумiлий Сторонам та вони э ним повнiстю погоджуються .
Кпiе:нт гарантуе:, що прие:днання до Договору не поэбавляе: йога прав , якими вiн володiв до прие:днання
до Договору, а Договiр не мiстить положень, явно обтяжуючих Кпiе:нта .

2.5.

3.

СТРОК Дl°i ДОГОВОРУ

3.1. Договiр вважае:ться укладеним э дати пiдписання Кпiе:нтом Договору про надання банкiвських послуг
та/або Документiв i дiе: беэстроково .
4.
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
Змiни i доповнення до цього Договору можуть бути внесенi Банком шляхом викладення Договору в новiй
редакцiТ та набувають чинностi э моменту оприлюднення таких эмiн шляхом роэмiщення в мережi lнтернет на
Офiцiйному сайтi Банку.
4.2. у разi припинення трудових правовiдносин мiж Банком та уповноваженим представником Банку чи у
разi змiни органiэацiйнот структури чи типу органiэацiйно-правово'i ферми Банку, Банк мае: право внести эмiни
доп . 2.2. цього Договору.
4.3. Цей Договiр складено в одному примiрнику, оригiнал якого эберiгае:ться у Банку i роэмiщений для
вiльного доступу в мережi lнтернет на Офiцiйному сайтi Банку.

4.1 .

Вiд Банку:
Член Правлiння

Кпименко О . В.

Директор Департаменту э продажiв роэдрiбного
бiэнесу та управлiння мережею
Сирота Л . В.
Директор Департаменту управлiння мережею продажiв
споживчих кредитiв
Шинкаренко У.А.

