
   
 

 

ДОГОВІР №_______ 

 банківського рахунку (фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність) 

м. Київ             __.__.202_року 

 

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

«КРЕДИТВЕСТ БАНК»), в особі _________________________ , який діє на підставі 

_____________________ (далі – «Банк» ) , з однієї сторони, та фізична особа  _______________________, з 

другої сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”, 

уклали цей Договір про наступне: 

Цей договір складається з двох розділів: Розділ 1 «Загальні умови банківського рахунку» та Розділ 2 

«Загальні умови надання банківських послуг – відкриття та ведення поточних рахунків фізичних осіб, що 

відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності» (надалі за текстом – 

Розділ 2 або ЗУФПД), 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 банківського рахунку» 

1. Банк відкриває Клієнту Рахунок: 

Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття 

                              

рахунок відкривається Клієнтом (нотаріусом) з метою здійснення нотаріальної діяльності з прийняття 

грошових коштів в депозит 

 так     ні 

2. Операції, що здійснюються Банком за дорученням Клієнта за Поточним(и) Рахунком(ами) Клієнта, 

права, обов’язки та відповідальність Сторін, а також порядок зміни Тарифів Банку визначені в  ЗУФОП. 

3. 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. 

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами (дата Договору). Цей Договір 

підписується Сторонами шляхом підписання та скріплення печатками Сторін (за наявності печатки у 

Клієнта) 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 Загальними умовами надання банківських послуг – відкриття та 

ведення поточних рахунків фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та з Тарифами Банку, що 

діють у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», які Клієнту роз’яснені та з якими він погоджується у повному обсязі. 

4. 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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» 
Місцезнаходження та поштова адреса: 01054, м. 

Київ, вул. Леонтовича, буд.4, літера А, А1 

МФО 380441 

код ЄДРПОУ 34575675 

коррахунок №  UA603000010000032008115001026 в 

НБУ 

 

………………………………../………………………

……../ 

 

Клієнт 

 

 

Адреса:   

Код ЄДРПОУ:   

Рахунок  

МФО  

 

………………………………../………………………

……../ 

 

 

                Другий примірник договору (Розділу 1 та Розділу 2) отримав, з Довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а)…………………………../______/ 

 


