
 

ДОГОВІР № __________________ 

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ, ОПЕРАЦІЇ ЗА ЯКИМ МОЖУТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ 

м. Київ                                              

 __________________________________ року 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (скорочена назва 

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»), яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, що 

надалі іменується «Банк», в особі ________________________, з однієї сторони, та  

громадянин ____________________, ____________________________, _____________ року 

народження, паспорт _________________, що зареєстрований за адресою: 

________________________, що надалі іменується «Клієнт», з іншої сторони,  

що далі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо “Сторона”, уклали цей Договір про 

наступне: 

Цей договір складається з двох розділів: Розділ 1 «Загальні умови договору» та Розділ 2 «Умови та 

правила надання банківських послуг фізичним особам по рахунках, операції за якими можуть 

здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів» (надалі за текстом – Розділ 2), які 

нерозривно пов’язані між собою та функціонують як єдиний документ. Використання в 

подальшому в тексті терміну «Договір» означає Розділ 1 та Розділ 2 в сукупності. 

Розділ 1 «Загальні умови Договору». 

1.1. Банк на підставі наданих документів Клієнтом у відповідності до вимог чинного законодавства 

України та внутрішніх положень Банку відкриває рахунок, операції за якими можуть здійснюватись з 

використанням електронного платіжного засобу (надалі – Рахунок), оформлює та надає Клієнту Картку 

(-ки) платіжної системи Mastercard, а також здійснює обслуговування Рахунку на умовах, що 

передбачені цим Договором, умовами Продукту (визначеного п. 1.3) та Тарифами до нього. 

1.2. Обслуговування Рахунків проводиться Банком за дебетово-кредитною схемою. 

1.3. Дані про Картку/Рахунок: 

Номер рахунку:  

Валюта рахунку  

Номер картки  

Тип картки  

Термін дії картки  

Продукт (Тарифний 

пакет) 

 

SMS-інформування:    прошу надсилати SMS-інформування на умовах і в порядку, 

встановленому Договором на номер телефону  

   відмовляюся від SMS-інформування 

1.4. Рахунок відкривається в рамках Публічної пропозиції Акціонерного товариства «ВЕСТ 

ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» на укладання Договору про надання послуг (зарплатна картка). 

Так     Ні  

1.5. Цей Договір складено та підписано в двох примірниках українською мовою, які мають 

однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. Даний Договір регулюється 

законодавством України та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (дата 

Договору). Цей Договір підписується Сторонами шляхом підписання та скріплення печаткою 

Банку цього аркушу Розділу 1, інші аркуші не потребують окремого (додаткового) підписання 

Сторонами та є чинними для обох Сторін. Підпис Клієнта на цьому аркуші Договору свідчить про 

те, що він у письмовій формі ознайомлений з Умовами та правилами надання банківських послуг 

фізичним особам по рахунках, операції за якими можуть здійснюватися з використанням 

електронних платіжних засобів та з Тарифами Банку, що діють у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які 

Клієнту роз’яснені та з якими він погоджується у повному обсязі. 

1.6. Підписанням цього Договору Клієнт, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає 

Банку свою письмову згоду на (1) обробку Персональних даних Клієнта, що включає в себе 

вчинення будь яких дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацію, накопиченням, зберіганням, 

адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, 

реалізацією передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта, відповідно до 

мети обробки Персональних даних, визначеної цим Договором, або будь-якої іншої мети, 

визначеної Банком, в том числі, але не виключно, з метою пропонування Банком нових видів 

банківських послуг та/або встановлення ділових відносин між Клієнтом і Банком на підставі 

цивільно-правових договорів. Предмет яких є відмінним від предмету цього Договору, а також на 

(2) збір, надання, використання, поширення будь-яким чином інформації, вказаної в пункті 4.3.13 

Договору, через бюро кредитних історій та (3) розкриття інформації щодо Клієнта, яка згідно із 



Договір про відкриття банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів _ Розділ 2 

 

 
законодавством містить банківську таємницю. Персональні дані зберігаються/обробляються у 

строк не більше, ніж це необхідно відповідно до зазначеної мети обробки. Обсяг Персональних 

даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних Клієнта та які 

можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається сторонами як будь-яка 

інформація про Клієнта та умови Договору, що стала відома Банку в процесі встановлення ділових 

відносин з Клієнтом. Підписанням цього договору Клієнт також надає свою згоду на зміну 

визначеної цим Договором мети обробки Персональних даних Клієнта шляхом розміщення 

відповідного повідомлення в мережі Інтернет на сайті Банку www.creditwest.ua та/або шляхом 

надіслання відповідного sms-повідомлення  Клієнтові на номер мобільного телефону Клієнта, що 

вказаний у цьому Договорі. Згода Клієнта на обробку Персональних даних, що надана останнім 

згідно з умовами цього пункту не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних 

даних Клієнта третім особам згідно зі ст.21 ЗУ «Про захист персональних даних». Підписанням 

цього Договору Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його Персональних 

даних до бази персональних даних з метою, що вказана в цьому пункті, а також, що йому 

повідомлені його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», а також мету обробки 

Персональних даних Клієнта, в тому числі збору Персональних даних Клієнта. 

1.7. Інформування відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг». 

Клієнт цим підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині 2 ст.12 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання 

доступу до такої інформації на власному веб-сайті Банку.  

Будь-які пропозиції про зміну істотних умов цього Договору направляються Банком Клієнту 

шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого 

повідомлення. 

                                                 

Банк: Клієнт 

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4 літера "А, 

А1" 

МФО 380441, код ЄДРПОУ 34575675 

коррахунок №UA 32008115001026 у НБУ 

МФО 300001 

 

 

 

_____________________ / 

_________________________________________

___________ 

(ПІБ) 

Адреса реєстрації:  

_________________________________________

___________ 

Місце проживання: 

 

Електронна адреса: 

_________________________________________

___________ 

 

 

_______________________/ 

________________________ 

 

Проставлянням свого підпису Клієнт підтверджує отримання оригіналу цього Договору (Розділу 1 

та Розділу 2), Тарифів Банку, Правил користування електронним платіжним засобом.  

 

______________________/ _________________________   «_____» 

______________________ 20       року 

 

Проставлянням свого підпису Клієнт підтверджує ознайомлення з довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

______________________/ _________________________   «_____» 

______________________ 20       року. 

 

 

 

  

http://www.creditwest.ua/

