Договір про використання факсиміле
Цей документ, встановлений Акціонерним товариством «БАНК ФОРВАРД», є договором
приєднання, що відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, встановлює загальні
умови підписання між Сторонами/Стороною документів, передбачених договірними відносинами
та Інших документів (надалі – Договір).
1. Терміни
1.1. Інші документи – документи, обов’язковість яких встановлена законодавством та підписання
яких передує чи пов’язане з укладанням кредитного договору/договору про надання та
використання платіжної картки/договору банківського обслуговування і містить згоду Клієнта з
умовами зазначеного (-их) договору (-ів);
1.2. Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, що бажає скористатись послугами Банку;
1.3. Сторони – Банк та Клієнт.
2. Предмет договору
2.1. Сторони на підставі статей 6, 207, 627 Цивільного кодексу України домовились, що
підписання зі сторони Банку уповноваженими особами договорів про надання фінансових послуг
та Інших документів відбувається з використанням факсимільного відтворення печаток Банку та
аналогів власноручного підпису уповноважених осіб за допомогою засобів механічного
копіювання.
2.2. Сторони погоджують наступний зразок аналогу власноручного підпису уповноваженої
сторони Банку:
«
»
2.3. Приєднання Клієнта до цього Договору відбувається шляхом підписання опитувальника, що
містить дані Клієнта або паспорту споживчого кредиту.
2.4. Сторони домовились, що будь-який документ, укладений/підписаний в спосіб, визначений
цим Договором, вважається укладеним з додержанням письмової форми в розумінні ст. 207
Цивільного кодексу України. Такий порядок підписання договорів про надання фінансових послуг
та Інших документів повністю зрозумілий Сторонам та вони з ним повністю погоджуються.
2.5. Клієнт гарантує, що приєднання до Договору не позбавляє його прав, якими він володів до
приєднання до Договору, а Договір не містить положень, явно обтяжуючих Клієнта.
3. Строк дії Договору
3.1. Цей Договір вважається укладеним з дати підписання Клієнтом опитувальника, що містить
дані Клієнта, і діє до моменту повного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за договорами,
укладеними ним з Банком/Іншими документами.
4. Заключні положення
4.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Банком шляхом укладання
додаткової угоди чи викладення Договору в новій редакції та набувають чинності з моменту
оприлюднення таких змін шляхом розміщення в мережі Інтернет за адресою: http://www.forwardbank.com.
4.2. Цей Договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у Банку і
розміщений для вільного доступу в мережі Інтернет за адресою http://www.forward-bank.com.
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