.
ДОГОВІР №<_>
поточного рахунку по продукту <_>
«___» _________20__р.

<_>

Публічне акціонерне товариство «Банк Форвард», надалі – «Банк», в особі <_>, який (яка) діє на підставі <_>, з однієї сторони, та
громадянин (-ка) <_>, надалі – «Клієнт», з іншої сторони, разом по тексту іменуються - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей
Договір поточного рахунку по продукту <_> (надалі – Договір) про наступне:
Стаття 1. Предмет Договору
1.1. Банк на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку відкриває Клієнту поточний рахунок у <_> №<_> (далі – Рахунок) відповідно до
умов цього Договору, Умов обслуговування поточних рахунків фізичних осіб ПАТ «Банк Форвард» (далі - Умови) та чинного законодавства
України;
1.2. Банк приймає і зараховує на Рахунок грошові кошти, виконує розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з Рахунку
та проводить розрахунково-касове та банківське обслуговування Клієнта, здійснює інші операції за Рахунком у відповідності із положеннями
цього Договору, Умов та вимогами чинного законодавства України.
1.3. Банк самостійно встановлює фіксований перелік послуг, які надаються Банком Клієнту, та їх вартість. Перелік послуг для цього Договору
визначається в Тарифах по продукту <_> (далі – Тарифи), що розміщені на офіційному сайті Банку (www.forward-bank.com), а також на
інформаційних стендах у відділеннях Банку.
1.4. Клієнт зберігає на Рахунку грошові кошти, здійснює розрахунки у формах та у порядку, передбаченому чинним законодавством України,
здійснює вчасно оплату послуг Банку, згідно з діючими Тарифами.
Стаття 2. Основні умови Договору
2.1. Підписанням цього Договору Клієнт погоджується з тим, що перелік та/або вартість послуг, що зазначені в Тарифах можуть бути змінені.
Порядок зміни переліку та/або вартості послуг, визначається Умовами.
2.2. Підписанням цього Договору Клієнт надає право (доручає) Банку здійснювати без подання Клієнтом інших додаткових письмових доручень
договірне списання з Рахунку:
2.2.1. плати за надані Банком послуги з розрахунково-касового обслуговування Рахунку в розмірі, встановленому Тарифами;
2.2.2. на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта перед Банком) грошових коштів у сумах, необхідних для повернення
(погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв’язку з виконанням або не виконанням/неналежним виконанням умов цього
Договору та/або будь-яких інших договорів, укладених між Сторонами цього Договору;
2.2.3. на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих
Клієнтом заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю
іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в
розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах;
2.2.4. помилково зарахованих Банком коштів, у сумі та валюті, які відповідають сумі та валюті помилково зарахованих коштів, з дати виявлення
помилки. Сторони погодили, що достатнім повідомленням Клієнта про помилкове зарахування на Рахунок коштів та вимогою щодо їх
повернення є відправка Банком Клієнту відповідного письмового повідомлення поштою.
2.3. У разі недостатності/відсутності коштів на Рахунку для сплати (договірного списання) суми заборгованості Клієнта перед Банком за надані
Банком послуги за Рахунком, підписанням цього Договору Клієнт надає право (доручає) Банку здійснювати без подання Клієнтом інших
додаткових письмових доручень договірне списання з Рахунку та/або інших рахунків Клієнта, відкритих у Банку, суму заборгованості перед
Банком за надані Банком послуги в межах, наявних на Рахунку та/або інших рахунках Клієнта коштів (за необхідності конвертованих у валюту
Рахунку за курсом, встановленим у Банку на день такого списання).
2.4. Клієнт зобов’язується здійснювати розрахунки у формах та у порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства України, в тому числі
виконувати вимоги нормативно-правових актів Національного банку України щодо режиму використання Рахунку та не використовувати
Рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.5. Банк має право відмовити Клієнту у здійсненні операції та/або повернути без виконання платіжний документ Клієнта та/або відмовити у
розрахунково-касовому обслуговуванні Рахунку та/або банківському обслуговуванні у разі порушенні Клієнтом чинного законодавства України
та/або умов цього Договору.
2.6. Сторони погодили, що <_>.
Стаття 3. Заключні положення
3.1. Сторони домовилися, що всі інші умови цього Договору, зокрема, права та обов’язки Сторін, перелік та вартість послуг, відповідальність
Сторін, строки виконання переказів коштів з Рахунку, відповідальність Сторін, порядок розгляду спорів, порядок внесення змін до Договору (в
т.ч. Умов та Тарифів) та розірвання Договору тощо, визначаються Умовами, Тарифами, а також нормами чинного законодавства України.
3.2. Підписуючи даний Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, розуміє і повністю згоден з усіма положеннями Договору, Умов та
Тарифів і зобов'язується неухильно їх дотримуватись.
3.3. Сторони погодились, що Тарифи та Умови є невід’ємною частиною Договору та розміщені на офіційному сайті Банку (www.forwardbank.com), а також на інформаційних стендах у відділеннях Банку, де Клієнт зобов’язаний регулярно ознайомлюватись з чинною редакцією
Тарифів та Умов.
3.4. Даний договір складено українською мовою в 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному примірнику
для кожної із Сторін.
Стаття 4. Реквізити та підписи Сторін
Банк:
ПАТ «Банк Форвард»
Місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
Ідентифікаційний код 34186061
ІПН 341860626597
Свідоцтво платника ПДВ № 100268633
Кореспондентський рахунок № 32001120101026 в Національному
банку України, код банку 300001

<_>

Клієнт:

<_>
Адреса реєстрації: <_>
Паспорт: серії <_>№ <_>
Виданий : <_>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: <_>

______________ /<_>/

____________________ /<_>/
М.П.

Примірник Договору отримав

(підпис)

_____________/<_>/
(підпис, ПІБ)

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/umovy-harantuvannia;
- щодо припинення нарахування процентів за договором у день початку 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.forward-bank.com/deposits/about/garantuvannya-vkladiv

_____________/<_>/
(підпис, ПІБ)

