
 
 

ЗАЯВА (ПРОПОЗИЦІЯ) № ________ 
_____          м.  

 
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», юридична особа за законодавством України, (надалі – Банк), в особі 
________ -, який(а) діє на підставі ________, з однієї сторони, та ________, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
________, паспорт серії ________№ ________ , виданий ________ ________, адреса: ________ , (надалі – Клієнт/Вкладник), з іншої 
сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору  «Сторони», а кожен окремо «Сторона», розуміючи значення своїх дій, 
керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, шляхом підписання даної Заяви (пропозиції) ) №________ від ________р. 
уклали Договір (надалі – Договір, Пропозиція) про наступне. 
Даний Договір складається з Тарифного пакету (Тарифів) _____________ (надалі – Тарифи Банку), який є невід’ємною частиною цього 
Договору та наведений у Додатку 1 до цього Договору, умов функціонування поточного рахунка та здійснення операцій за ним, що 
передбачені Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», 
затвердженими рішенням Правління Банку. Договір (Пропозиція) є невід’ємною частиною Правил банківського обслуговування 
фізичних осіб у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», затверджених рішенням Правління Банку (надалі – 
Правила), які відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах в 
приміщеннях Банку та на Офіційному сайті Банку cib.com.ua 

І. Умови Пропозиції 
1.1. Умови та порядок функціонування поточного рахунку та здійснення операцій за ним є публічною пропозицією (офертою) та 

визначені в Правилах та Тарифах Банку, що розміщені на Офіційному сайті Банку cib.com.ua.  

ІІ. Предмет договору 

Основні умови Договору:  

2.1. Рахунок: № ________ 

2.2. Валюта Рахунку:  

2.3. Тарифний пакету (Тарифи):  

2.4. Підписанням цієї Пропозиції Банк надає пропозицію (оферту), а Клієнт, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, 
приймає її на умовах, визначених в цій Пропозиції, та відповідно до Правил і Тарифів Банку укладає Договір на невизначений строк 
дії, в рамках якого: 

Для поточних рахунків, які відкриваються для отримання зарплати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги 
2.4.1. Банк відкриває поточний рахунок, зазначений в п.2.1. (надалі - Рахунок), на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку 

(далі – Заява) для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом 
соціальних виплат. 

Для інших поточних рахунків 
2.4.1. Банк відкриває поточний рахунок, зазначений в п.2.1. (надалі - Рахунок), на підставі Заяви про відкриття поточного рахунку 

(далі – Заява). На Рахунок здійснюється зарахування коштів Клієнта у відповідності до чинного законодавства України, окрім 
заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. 

2.4.2. Клієнт підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що нараховані згідно Тарифів Банку проценти на залишок Рахунку, які 
сплачуються Банком останнього робочого дня місяця, підлягають оподаткуванню відповідно до вимог Податкового Кодексу України. 

2.4.3. Клієнт підтверджує своє розуміння і згоду з тим, що Договір між Банком та Клієнтом на умовах Правил і Тарифів Банку є 
укладеним із моменту прийняття Банком від Клієнта Заяви, яка є акцептом Клієнта на укладення Договору на умовах Правил та 
Тарифів Банку. Заява вважається прийнятою Банком із моменту проставлення уповноваженою особою Банку відповідної відмітки на 
Заяві Клієнта.  

2.4.4. Клієнт доручає Банку самостійно здійснювати списання в порядку договірного списання на користь Банку з Рахунку та будь 
– якого іншого рахунку Клієнта, відкритого в Банку або того, що буде відкритий, коштів для погашення заборгованості, що виникла 
на підставі Договору, в порядку, передбаченому у Правилах. 

2.4.5. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про розміщення чинних Правил та Тарифів Банку на Офіційному сайті Банку, та 
він зобов’язаний періодично самостійно стежити за змінами Тарифів Банку, Правил та за повідомленнями Банку, які 
оприлюднюються на офіційному сайті Банку cib.com.ua, інформаційних стендах, розташованих у відділеннях Банку, а також 
перевіряти правильність здійснених операцій за Рахунком у спосіб та в порядку, визначеними у Правилах. 

2.5. У разі внесення змін до Правил або Тарифів Банк повідомляє Клієнта не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати 
впровадження таких змін, шляхом їх розміщення на інформаційних стендах в приміщеннях Банку та на Офіційному сайті Банку 
www.cib.com.ua, та направлення інформації на електронну адресу Клієнта або на номер мобільного телефону, що вказані в 
опитувальнику Клієнта. Про не згоду з запропонованими змінами Клієнт повинен письмово повідомити Банк протягом 5 (п’яти) днів 
із моменту отримання такого повідомлення від Банку, при цьому Клієнт зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) днів з моменту 
направлення такої незгоди повністю погасити заборгованість за Договором разом з всіма нарахованими процентами та комісіями (у 
разі наявності таких) та закрити Рахунок. У разі відсутності повідомлення Клієнта про незгоду із запропонованими змінами до Правил 
або Тарифів зазначені зміни вважаються такими, що внесені за згодою Клієнта. 

2.6 На цей Рахунок (вклад), на дату укладення договору, ______________________ (поширюються / не поширюються) гарантії 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

 

IІІ. Підписанням цієї Заяви (Пропозиції) 
Клієнт: 
- укладає з Банком Договір на умовах, викладених у цій Заяві (Пропозиції), умовах функціонування поточного рахунка та 

здійснення операцій за ним, визначених Правилами і Тарифами Банку, із якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і 
зобов’язується виконувати; 

- підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для 
такого роду договорів та достовірність усіх даних, у т.ч. персональних, указаних в поданих (заповнених) Банку документах; 
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- погоджується отримувати від Банку інформацію про прийняття або відмову у прийнятті цієї Пропозиції, про факти 
невиконання зобов’язань за Договором, про розмір існуючої заборгованості, про строки та умови погашення такої заборгованості, 
про зміну умов обслуговування клієнтів тощо на електронну адресу та/або на номер мобільного телефону, наданий Банку, за 
вибором Банку; 

- підтверджує отримання оригіналу підписаного зі сторони Банку примірника Договору №________  від ________р. з 
Додатками; 

- підтверджує, що Банк до моменту укладення цього Договору, ознайомив його з Довідкою про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб, та підтверджує, що йому зрозумілі порядок та умови відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
коштів за Рахунком (вкладом), що визначені змістом Довідки, про що Клієнт засвідчує окремим підписом: _________________ (ПІБ, 
підпис Клієнта); 

- підтверджує, що в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, зокрема Законом Закону України 
«Про захист персональних даних», він надав відповідну згоду/дозвіл на обробку (в тому числі, використання, поширення, 
розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних та персональних даних  фізичних осіб, що задіяні в процесі 
кредитування та персональні дані яких надані та будуть надані клієнтом Банку з метою укладання та виконання цього Договору, а 
також інших договорів, укладених або тих, що будуть укладені Клієнтом з Банком, відповідно до мети обробки персональних даних 
у відповідних базах даних Клієнта. 
 

ІV. Реквізити, підписи та інша інформація сторін 
Банк  Клієнт 
Акціонерне товариство «Комерційний   ПІБ: ________________________________________ 
Індустріальний Банк» 
Ідентифікаційний код: 21580639 
Код Банку: 322540 

 Паспорт: ____________________________________ 
Виданий: ____________________________________ 
Дата видачі: _________________________________ 

Юридична адреса: 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6 

 Адреса реєстрації: ____________________________ 
Адреса проживання: __________________________ 

Адреса відділення:  РНОКПП:                        ______________________ 
__________________, тел.:      ,  Телефон: ___________________________________ 
________ діє на підставі ________   
________________________ ________  _______________________ (підпис) 
                     (підпис)        
М.П.                                         

 
 

 


