Затверджений наказом №47 вiд «18» бвреЗ#fR 2021 р.
(на пiдставi Рiшення Правлiння Банку № 305 вiд 18.11.2020 року)

ДОГОВIР ПРО ПОРЯДОК ПIДПИСАННЯ ПРАВОЧИНIВ (ПУБЛIЧНИЙ)

'

(вiдповiдно до ст. 634 Цивiльного кодексу Укра"iни)

м. Ки"iв
«18» береэня 2021 р.
Цей д9ку е~т, встан~влений АКЦIОНЕР~_ИМ ТО~АРИСТВОМ «ОТП Б_АНК» (надалi - Бан~), е договором приеднання, що вiдповiдно до
вимог ~т ттI 634 Цив1льного кодексу Укра1ни, якии встановлюе эагальнI умови до порядку пIдписання Документiв та укладення договорiв
про н~а ня банкiвських та iнших фiнансових послуг, пов'язаних з ними документiв, що укладатимуться мiж Банком та невиэначеним колом
спожи а iв банкiвських послуг- фiэичних осiб, самозайнятих осiб

Договi

af5o юридичних осiб (надалi -Договiр) .
1. ТЕРМIНИ

ро надання банкiвських послуг - договiр, що укладаеться мiж Клiентом та Банком (у тому числi, якщо Банк дiе за договором

доруче~ я

i виэначае порядок i умови надання i користування

послугами Банку чи третiх осiб, зокрема, але не виключно:

1) Договiр про
2) Договiр про дистанцiйне обслуговування та
купiвлю транспортного засобу / кредит пiд заставу

видач~~ ! обслуговування мiжнародних платiжних пластикових карток (особистих);
електр н у взаемодiю;

3) Кредитний договiр (кредит на споживчi цiлi / кредит на
; 4) Договiр поруки; 5) Договiр застави майнових прав вимоги; 6) Договiр добровiльного страхування життя (та Заява на
ня до договору добровiльного страхування життя); 7) Комплексний договiр добровiльного страхування фiзичних осiб вiд нещасних
фiнансових ризикiв; 8) Комплексний договiр добровiльного страхування майна; 9) Договiр добровiльного страхування наземного
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Докум~нrи - дов1дки, листи, заяви, анкети, опитувальники, будь-якi документи, в тому числi документи, обов'язковiсть яких встановлена
законоhавством УкраТни та пiдписання яких передуе чи пов'яэане з укладанням Договору про надання банкiвських послуг i мiстить згоду
Клiент~ зlумовами Договору, зокрема, але не виключно: Заява-анкета про надання бан_кiвських послуг АТ «ОТП БАНК»; Заява про надання
1

банкiв!ь~,х послуг; Заява на приеднання до договору добровiльноrо страхування _життя; Паспорт споживчоrо кредиту; Гарантiйнi листи
тощо.

Клi&нт -

удь-яка дiездатна фiзична особа, самозайнята особа або юридична особа, що бажае скористатись послугами Банку.

Сторо и ,- Банк та, Клiент.
1

Офiцi1нiй сайт Банку - www.otpbank.com.ua

'
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Стрр[ни на пiдставi ст.ст. 6, 207, 627 Цивiльноrо кодексу УкраТни домовились, що пiдписання зi сторони Банку уповноваженими
предстrвrиками, якi дiють на пiдставi дiючо"i редакцiТ Статуту Банку, Договору про надання банкiвських послуг та Документiв
вiдбуваеfся з використанням факсимiльноrо вiдтворення печаток Банку та аналогiв власноручних пiдписiв уповноважених представникiв

Банку da опомогою эасобiв механiчного копiювання.

2.2. СтЬ ни noro

,
ють нас пнi з азки аналоriв власно чних пiдписiв повноважених п едставникiв Банк та з азок печатки Бан :

ДИре

2.3. Пр~ нання Клiента до цього Договору вiдбуваеться шляхом пiдписання Договору про надання банкiвських послуr та/або Документiв.
2.4. Стрр ' ни домовились, що будь-який Договiр про надання банкiвських послуr та/або Документ, укладений/пiдписаний у спосiб,
визначrн I й цим договором, вважаеться укладени~ з додержанням письмово"i ~орми ~ розумiннi с!. 2_07 Цивiльноrо кодексу Укра"iни. Т~кий
порядок iдписання договорiв про надання банювських послуг та ДокументIв повнIстю зрозумIлии Сторонам та вони з ним повн1стю
1

noro~ ться .
2.5. Клiеi' гарантуе, що приеднання до Договору не поэбавляе йоrо прав, якими вiн володiв до приеднання до Договору, а Договiр не
мiстит п ' ложень, явно обтяжуючих Клiента.
_
З.

1

СТРОК ДII ДОГОВОРУ

3.1. до о Iip вважаеться укладеним з дати пiдписання Клiентом Договору про на_дання банкiвських послуr та/або Документiв i дiе до моменту
1
повногr ,I ~конання Клiентом сво"iх зобов'яэань за Договором про надання банювських послуr.
4. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
4.1. змI н~ i доповнення до цього Договору можуть бути внесенi Банком шляхом викладення Договору в новiй редакцП та набувають чинностi
з моме~~ оприлю.qнення таких эмiн шляхом роэмiщення в мережi lнтернет на Офiцiйному сайтi Банку.
. .
. ._ ..
4.2. у ~а i припинення трудових правовiдносин мiж Банком та уповнова~еним представником Банку чи у раэI эм1ни орган1эац1ино1 структури
чи тип~ о : ганiзацiйrо-правово'i форми Банку, Банк ~ае право внести эмIни доп. 2-2: цьо~о Дог~вору.

4.3.Wлrxf м пiдписання Договору про надання банк1вських послуг та/або ДокументIв Кл1ент п~дтверджуе, що перед укладенням ~оговору
про на,41а ня бан · '
уг та/або Документiв Банк надав Клiенту в повному об'емi iнформацiю, эаэначену в ст. 12 Зако_ну Укра1ни «Про
фiнансЬв , по

тако·! i~ф 1
банювоь

4.4. цJй
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.- вiр

егулювання ринкiв фiнансових послуг» (надалi - Закон), в тому числi шляхом надання Кл1е~ту доступу до
йт~ Банку. Bci iншi умови, що виэначенi ч. 1 ст. 6 Закону, Сторони виэначили у Договор~ про надання
~ . у о
тI.
- - - - -.,
-~·-_-:•:-: одн
римiрнику, оригiнал якого эберiгаеться у Банку i
· ений для вIль
оступу в мереж~ lнтернет
•

~

на OфiL 11Ю у са
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в роэдрiбного бiэнесу та управлiння мер
рота Л.
лiння мережею продажiв споживчих кредитiв Шинкаренко У.А.

