Переваги та можливі наслідки при користуванні поточним рахунком із
використанням електронного платіжного засобу (картковим рахунком)
Переваги:
Відкриття карткових рахунків у гривні, доларах США, євро.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Цілодобовий зв’язок з Контакт-центром із будь-якої точки світу.
Конкурентоспроможні тарифи на надання послуг.
За тарифними пакетами Розрахункова картка, Зарплатна картка, Соціальна
картка, Депозитна картка, Дитяча картка – можливість отримання додаткових
процентів на залишок власних коштів до 12 % річних.
6. Користування клієнт-банком для фізичних осіб CIB-online.
7. Користування послугою SMS‐Banking
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Отриману картку можна використовувати для:
•
•
•
•
•

здійснення платежів у інтернеті;
оплати товарів і послуг;
зберігання заощаджень;
отримання кредитних коштів;
будь-яких інших фінансових операцій.

Банківські картки зручно використовувати не тільки для безконтактних платежів:
якщо вам потрібна готівка, зняти її можна в будь-якому банкоматі України або
світу. Це поширюється як на особисті гроші, так і на кредитні кошти.
Попередження:
1. Банку забороняється вимагати від Вас придбання будь-яких товарів чи послуг
від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову для
відкриття вкладного рахунку (крім надання пакета банківських послуг).
2. Банк не має права вносити зміни до укладених з Вами договорів в
односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
3. Ви маєте можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів
засобами дистанційних каналів комунікації. Для цього необхідно направити
повідомлення через сайт Банку https://cib.com.ua/uk/contacts .
4. Банк має право відмовити в здійсненні операцій за рахунком у випадках,
визначених чинним законодавством України, а також якщо в банку
виникають сумніви щодо повноважень осіб, що підписали розрахунковий
документ та (або) клієнт не надав належним чином оформлених документів
щодо підтвердження їх повноважень.
5. У день здійснення операцій за рахунком з рахунку клієнта утримується
вартість наданої послуги, яка передбачена діючими тарифами банку.

6. Банк має право закрити поточний рахунок у випадках, передбачених чинним
законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ.
7. Банк має право ініціювати зміну тарифів на розрахунково-касове
обслуговування карткового рахунку або зміну тарифного пакету, попередньо
повідомивши про це клієнта не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати
впровадження таких змін шляхом розміщення відповідного оголошення про
зміни на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку, та/або
на офіційному сайті банку cib.com.ua. Нові тарифи вважаються погодженими
клієнтом, якщо до дати їх впровадження останній не звернувся до банку з
письмовою заявою про припинення дії відповідного договору за продуктом
банку та закриття карткового рахунку.
8. Використання Картки з метою, що не відповідає чинному законодавству
України, в тому числі з метою оплати товарів/послуг, обіг яких заборонено
чинним законодавством України, забороняється. У випадку виявлення
Банком факту використання Картки для здійснення протиправних дій, Банк
залишає за собою право надання інформації у правоохоронні органи згідно з
встановленим чинним законодавством України порядком та блокування
Картки.
9. У разі застосування до Банку санкцій через помилкові, винні, протиправні дії
Клієнта або його Довіреної особи, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку
понесені внаслідок цього збитки у повному обсязі.
10.Клієнт сплачує Банку проценти за користування Кредитною
лінією/Овердрафтом та/або Недозволеним овердрафтом (у разі їх наявності)
за ставками, які зазначені в Тарифах. На суму простроченої заборгованості за
овердрафтом проценти нараховуються у розмірі, встановленому згідно з
умовами Договору та Тарифами Банку.
11.У випадку невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань по сплаті
заборгованості за Договором та/або недотримання умов цих Правил та
Договору, а також після здійснення першої пролонгації Ліміту Кредитної
лінії/Овердрафту Клієнт зобов’язаний на вимогу Банку погасити в повному
обсязі наявну заборгованість шляхом поповнення Поточного рахунку з
використанням платіжної картки коштами у розмірі наявної заборгованості
за Поточним рахунком з використанням платіжної картки/Кредитною Лінією.
12.Користувач після виявлення факту втрати електронного платіжного засобу
та/або платіжних операцій, які він не виконував, зобов'язаний негайно
повідомити банк в спосіб, передбачений договором. До моменту
повідомлення користувачем банку ризик збитків від здійснення операцій та
відповідальність несе користувач, а з часу повідомлення користувачем банку
ризик збитків від здійснення операцій за електронним платіжним засобом
користувача несе банк.
13. Клієнт зобов’язаний при укладанні договору на відкриття карткового
рахунку вказати достовірні відомості, в тому числі Зареєстрований номер
мобільного телефону. Інформація щодо зміни Зареєстрованого номеру
мобільного телефону підлягає наданню Банку протягом 1 робочого дня з дати
фактичної зміни такого номеру Клієнтом. Подання Клієнтом недостовірних
відомостей або не повідомлення щодо зміни таких відомостей звільняє Банк

від відповідальності за несвоєчасне інформування Клієнта та Клієнт
вважається таким, що був повідомлений належним чином

