ДОГОВІР № <Номер договору>
про відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки
м. ______

«__» ________ 20__ р.

Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРВАРД», далі – «Банк», в особі <посада, прізвище, ім'я, по батькові>, який
діє на підставі <назва, номер, дата документу>, з однієї сторони, та громадянин <ФИО Клиента>, далі – «Клієнт», який проживає
за адресою: <Адрес регистрации клиента >, паспорт: серія <серия паспорта клиента>, номер <номер паспорта клиента>, виданий
<место выдачи паспорта клиента>, реєстраційний номер облікової картки платника податків <ИНН клиента>, з іншої сторони,
надалі разом іменуються - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про відкриття поточного рахунку та
обслуговування платіжної картки (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини між Клієнтом і Банком при виконанні розрахунків по поточному рахунку,
операції за яким можуть здійснюватися Клієнтом з використанням платіжної картки.
1.2. Банк на підставі отриманої заяви про відкриття поточного рахунку, Опитувальника-анкети та інших документів, наданих
Клієнтом відповідно до вимог Банку та чинного законодавства України, відкриває Клієнту поточний рахунок у національній
валюті України № <Номер счета карты> (далі – Рахунок), операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжної
картки міжнародної платіжної системи Visa International Виду _____________________ (далі – Картка) та видає Картку.
1.3. Банк здійснює розрахунково-касове та банківське обслуговування Рахунку Клієнта згідно з умовами даного Договору,
Правилами міжнародних платіжних систем та Тарифами за платіжними картками фізичних осіб ПАТ «БАНК ФОРВАРД» в
рамках продукту «Прибуткова картка» (далі – Тарифи), а також відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних
карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (далі – Умови), які є невід’ємною частиною даного Договору та регулюють правовідносини
Сторін в частині, не регламентованій у даному Договорі.
1.4. Всі терміни, що використовуються в даному Договорі, написані з великої літери, мають те ж значення, що і в Умовах.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Клієнт має право:
2.1.1. За допомогою Картки:
- отримувати готівкові грошові кошти та здійснювати оплату вартості товарів та послуг у торгово – сервісних підприємствах
відповідно до Умов, Тарифів та чинного законодавства України;
- здійснювати інші Операції, передбачені Умовами.
2.2. Клієнт зобов’язаний:
2.2.1. Неухильно дотримуватись положень Умов.
2.2.2. Не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з моменту відкриття Рахунку розмістити на Рахунку грошові кошти в сумі,
достатній для сплати комісійних винагород за випуск Картки/відкриття Рахунку згідно Тарифів.
2.2.3. Оплачувати послуги Банку по проведенню Операцій з використанням Картки/Рахунку, суми нарахованих процентів,
комісійних винагород, інших платежів, які виникають в результаті використання Картки/Рахунку відповідно до Тарифів.
2.2.4. Відшкодувати суми збитків Банку, які мали місце в результаті порушень Клієнтом умов даного Договору та Умов.
2.2.5. Не допускати виникнення Понадлімітної заборгованості по Рахунку, а у разі її виникнення відшкодувати Банку суму
Понадлімітної заборгованості, а також комісійні винагороди за виникнення Понадлімітної заборгованості в порядку,
визначеному Умовами та відповідно до Тарифів Банку.
2.2.6. На вимогу Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для з’ясування своєї особи та свого
фінансового стану Банком.
2.2.7. Забезпечувати постійно на Рахунку Мінімальний платіж, розмір якого визначений Тарифами, у разі якщо такий
Мінімальний платіж передбачений Тарифами.
2.2.8. Звернутись у Банк для отримання довідки про закриття Рахунку.
2.2.9. Гарантувати збереження інформації, яка є банківською таємницею відповідно до положень Закону України «Про банки і
банківську діяльність». Не розголошувати інформацію, що містить банківську таємницю, отриману безпосередньо або
опосередковано під час дії Договору, і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Клієнт несе
відповідальність згідно чинного законодавства України.
2.2.10. Негайно повідомити Банк про втрату Картки в порядку та формі, установлених Договором та Умовами.
2.2.11. Регулярно (не рідше, ніж кожні 20 календарних днів) звертатись до Банку шляхом відвідування відповідних розділів
офіційного сайту Банку в мережі Інтернет www.forward-bank.com за отриманням відомостей про Умови та Тарифи, а також за
отриманням відомостей про зміни та доповнення, що мали місце в Умовах та Тарифах.
2.3. Банк має право:
2.3.1. Ініціювати внесення змін в Тарифи та/або Умови в порядку, визначеному Умовами, про що інформувати Клієнта,
розміщуючи зазначену інформацію в порядку та строк зазначені в Умовах.
2.3.2. Без пояснення причин відмовити Клієнту в Перевипуску, Активації, Розблокуванні Картки.
2.3.3. Списувати на свою користь з Рахунку грошові кошти в оплату платежів, що належать до сплати Клієнтом Банку за будьякими іншими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом.
2.3.4. Відмовити Клієнту в здійсненні Операції у випадку встановлення, що така Операція містить ознаки операції, що підлягає
фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом».
2.4. Банк зобов’язаний:
2.4.1. Відображати на Рахунку суми усіх проведених Операцій, суми комісійних винагород, плат, нарахованих процентів та всіх
інших зобов’язань в повному обсязі, які виникають під час обслуговування Картки/Рахунку, на підставі доручення Клієнта
(розділ 4. Договору).
2.4.2. Щомісячно формувати Виписки по Рахунку та надавати їх/дублікати Виписок у письмовому вигляді Клієнту у порядку,
визначеному Умовами.
2.4.3. Нараховувати на залишок коштів на Рахунку проценти, у розмірі, передбаченому Тарифами, що відповідає Виду обраної
Клієнтом Картки.

2.4.4. При припиненні правовідносин між Сторонами за Договором, перевести залишок коштів з Рахунку, у разі їх наявності, на
інший рахунок, реквізити якого зазначені Клієнтом у відповідній заяві про переведення залишку коштів з Рахунку, або видати
їх через касу Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2.4.5. Надати Клієнту довідку про закриття Рахунку у строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, у разі
направлення такої довідки за адресою, вказаною Клієнтом в Договорі/Опитувальнику-анкеті, зобов’язання Банку вважаються
виконаними з моменту такого направлення.
2.4.6. Гарантувати збереження банківської таємниці. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці Банк
несе відповідальність згідно чинного законодавства України. Без згоди Клієнта надання інформації, що становить банківську
таємницю, здійснювати тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Клієнт несе відповідальність за всі Операції, здійснені з використанням Картки та/або її реквізитів протягом Терміну дії
Картки та/або до дня повернення Картки в Банк включно, а також за всі Операції, здійснені з використанням Картки третіми
особами, до дня, наступного за днем отримання Банком письмової заяви Клієнта про втрату/крадіжку/вилучення Картки
включно, та за Операції, здійснені без Авторизації, – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після отримання Банком
зазначеної заяви включно.
3.2. Банк не несе відповідальності в конфліктних ситуаціях, що виникають внаслідок невиконання Клієнтом Умов, а також
внаслідок причин, що перебувають поза сферою контролю Банку, включаючи відмову третьої особи прийняти Картку для
проведення Операції, а також будь-які аварії, збої та перебої в обслуговуванні програмних та/або технічних засобів.
3.3. Клієнт несе відповідальність за належне виконання умов даного Договору та Умов.
3.4. Клієнт несе відповідальність перед Банком за Операції з Карткою та за погашення Заборгованості за Договором.
3.5. За невиконання зобов’язань, передбачених п. 2.2.2. даного Договору, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі, еквівалентному
розміру плати за випуск Картки/відкриття Рахунку, визначеному Тарифами відповідно до обраного Клієнтом Виду Картки.
Штраф повинен бути сплачений Клієнтом протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення письмової вимоги Банку
шляхом внесення готівкових коштів у касу Банку або шляхом списання суми штрафу з Рахунку/інших рахунків Клієнта,
відкритих у Банку, у порядку визначеному Договором та Умовами.
3.6. У випадку здійснення Операцій із застосуванням Картки, введений ПІН прирівнюється до власноручного підпису Клієнта.
4. Особливі умови
4.1. Клієнт доручає, а Банк бере на себе зобов’язання самостійно, без додаткового узгодження із Клієнтом дебетувати Рахунок
на суми всіх проведених Операцій, суми комісійних винагород, плат, нарахованих процентів та всіх інших зобов’язань в
повному обсязі, які виникають під час обслуговування Картки/Рахунку.
4.2. Клієнт доручає, а Банк зобов’язується у випадку помилкового зарахування Банком коштів на Рахунок списати з Рахунку
суми таких, помилково зарахованих коштів.
4.3. Відповідно до чинного законодавства України, Банк зберігає таємницю по Операціях Клієнта. Клієнт надає Банку дозвіл
розкривати інформацію, яка є банківською таємницею, відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
а також у випадку, якщо розкриття банківської таємниці необхідне для звернення Банку в правоохоронні або судові органи для
припинення або попередження можливого шахрайства з використанням Картки Клієнта.
4.4. Клієнт надає Банку право самостійно стягувати з Рахунку плату за надані банківські послуги згідно Тарифів, а також суми
коштів, що складають неустойку (штраф, пеню) за невиконання/неналежне виконання передбачених даним Договором
зобов’язань, в межах наявних на Рахунку коштів, а у разі їх відсутності – списувати такі кошти, з інших рахунків Клієнта,
відкритих у Банку (умова договірного списання).
4.5. Клієнт доручає Банку списувати з Рахунку суми грошових коштів, що становлять заборгованість за іншими договорами,
укладеними між Клієнтом і Банком (умова договірного списання).
4.6. Підписуючи даний Договір, Клієнт розуміє та погоджується з тим, що складовою і невід’ємною частиною Договору є
Умови та Тарифи, з якими він перед укладенням Договору був перед укладенням Договору був ознайомлений, повністю згоден,
їх зміст розуміє, та положення яких зобов’язується неухильно дотримуватись.
4.7. Спори, що виникають між Сторонами протягом дії даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення
Сторонами згоди – в судовому порядку.
4.8. Умови Клієнт може отримати в день підписання даного Договору або ознайомитися в представництвах/відділеннях Банку, на
офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою: www.forward-bank.com
4.9. Підписанням даного Договору Клієнт підтверджує, що перед укладенням Договору був ознайомлений Банком з умовами
цього Договору та Правилами користування Карткою, примірники яких отримав разом із примірником Тарифів.
4.10. Підписанням цього Договору Сторони погоджуються, що відвідування Клієнтом відповідних розділів офіційного сайту
Банку в мережі Інтернет www.forward-bank.com прирівнюється до звернення Клієнта за відповідною інформацією
безпосередньо до Банку.
4.11. Підписуючи даний Договір, Клієнт розуміє і погоджується з тим, що при оформленні зі сторони Банку будь-яких
документів, що направляються на адресу Клієнта, такі документи можуть як бути підписані на розсуд Банку будь-якою
уповноваженою на те особою Банку (в тому числі на підставі довіреності) так і скріплені аналогом власноручного підпису
уповноваженої особи Банку шляхом факсимільного відтворення такого підпису за допомогою засобів механічного або іншого
копіювання або шляхом іншого відтворення такого підпису (наприклад, типографським способом). При цьому зразок аналога
власноручного підпису уповноваженої особи Банку передбачений Умовами.
5. Заключні положення
5.1. Даний Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Договір набуває
чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
5.2. Внесення змін та доповнень до даного Договору відбувається шляхом підписання Сторонами двосторонньої угоди до
Договору або внесенням змін та/або доповнень до Умов та/або Тарифів в порядку, встановленому Умовами.
5.3. Клієнт має право розірвати даний Договір шляхом надання відповідної заяви про закриття поточного рахунку у порядку та
строки, передбачені Умовами.
Банк має право розірвати даний Договір у випадках невиконання/неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань,
передбачених Договором та Умовами, у визначеному Умовами порядку, на інших підставах, передбачених Умовами або
чинним законодавством України.
5.4. Клієнт дає дозвіл на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання,
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних, на збирання Банком цих
персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на
власний розсуд Банку порядку доступу третіх осіб до персональних даних Клієнта, а також на дії щодо надання часткового або

повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі,
визначеному на власний розсуд Банку, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах,
положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність Банку для цілей: надання Банком банківських та інших
фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення Банком іншої діяльності у відповідності до вимог та в
порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо
ідентифікації клієнтів.
Клієнт підтверджує, що:
а)
згода на обробку його персональних даних надається з моменту підписання даного Договору на весь строк зберігання
Банком відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно законодавства, після припинення правовідносин між
Клієнтом та Банком;
б)
умови даного пункту Договору застосовуються також до відносин між Клієнтом та Банком, які виникли з моменту
отримання Банком персональних даних Клієнта. Протягом десяти робочих днів з дня включення персональних даних Клієнта до
бази персональних даних Банку, Клієнта було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Клієнта.
5.5. Всі питання, неврегульовані даним Договором, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.6. Усі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

6.

Реквізити та підписи Сторін

БАНК
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»

КЛІЄНТ
<ФИО Клиента>

Код банку 380418
01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105;
Ідентифікаційний код юридичної особи 34186061
ліцензія НБУ на право надання банківських послуг № 226 від «30»
жовтня 2014 р.
тел: 583 (з мобільного), 0 800 300 880, (044) 390 95 95 (для Києва)
www.forward-bank.com

_______________

_____________________________/

Адреса реєстрації місця проживання:
<Адрес регистрации клиента>
Паспорт: серія <серия паспорта клиента>, номер <номер паспорта
клиента>
Виданий <место и дата выдачи паспорта клиента>,
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <ИНН клиента>

<ФИО Клиента>___________________/

________________

Підтверджую, що до підписання цього Договору я був ознайомлений з умовами гарантування вкладів, а саме:
- з вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», включаючи випадки в яких Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти вкладникам, що зазначені у п.4 статті 26 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформація про що розміщена на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua);
- про суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами відповідно до інформації,що зазначена на офіційній сторінці
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovyharantuvannia;
- щодо припинення 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);
- щодо відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті, що 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);
- з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена за посиланням: http://www.forwardbank.com/deposits/guarantee/
Клієнт ___<ФИО Клиента>___________________/

_____________

Примірник Договору отримав ____<ФИО Клиента>_____________/

_______________
(підпис)

