Угода про відкриття Кредитної лінії, обслуговування Кредитної картки та страхування (у разі наявності страхування) №_________
м. _______________________
Дата_________________
Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – Банк), код ЄДРПОУ 19390819, з місцезнаходженням у м. Львів, вул. Валова,11, в особі уповноваженого представника, в подальшому іменується «Банк», та _____________
ідентифікаційний код _____________, Паспорт громадянина України серія __ № ______ виданий _______р. (надалі – Клієнт/Страхувальник/Застрахована особа), які разом в подальшому іменуються Сторони, а кожний окремо
– Сторона, уклали дану Угоду яка діє згідно з умовами Договору комплексного банківського обслуговування (надалі – ДКБОФО), що затверджений розпорядженням Банку із усіма змінами та доповненнями до нього, діюча
редакція якого розміщена в загально доступному місці в Банку .
1. Банк відкриває Клієнту в рамках банківського продукту ________________________ поточний рахунок IBAN ________________ у валюті гривня (надалі – Рахунок), операції за яким можуть здійснюватися за дебетнокредитною схемою обслуговування з використанням електронного платіжного засобу, що буде використовуватись в рамках цієї Угоди та ДКБОФО, та випускає Клієнту платіжну картку MasterCard (надалі – Кредитна
картка).
2. (У разі відсутності страхування цей пункт видаляється) Нанесенням власноручного підпису під цією Угодою Страхувальник (Застрахована особа) акцептує оферту №ІБКК1 від ______,
___________________________________ (надалі – Страховик), від імені якого діє Страховий агент, та укладає Договір добровільного страхування життя №_____ від _________р. для клієнтів АТ «Ідея Банк» (надалі – ДСЖ),
який є «Договором приєднання» згідно ст. 634 Цивільного кодексу України та складається з наступних невід’ємних частин: Частини 1 «Основні умови» ДСЖ, що зазначена у цій Угоді, та Частини 2 «Загальні умо ви» ДСЖ
затвердженої Страховиком форми (оферта), яка містить всі істотні умови, передбачені ст. 16. Закону України «Про страхування», та розміщена на офіційному веб-сайті Страховика www.____________________
(роздруковується Страхувальником самостійно), з якими Страхувальник погоджується шляхом підписання цієї Угоди:
Страховий випадок (код Програми)
Страхова сума, грн. Страховий тариф, %
Страховий платіж, грн.1
Термін дії ДСЖ
Вигодонабувач за ДСЖ
Смерть (п.3.3.1 оферти)
Страховий платіж за кожний період страхування
Частина
1.
Інвалідність І, ІІ або ІІІ групи внаслідок нещасного
(календарний місяць) розраховується за наступною
АТ «Ідея Банк» 79008,
«Основні
/зазначається
Згідно п. 3.13.
випадку (п. 3.3.2. оферти)
Згідно п. 3.4. оферти
формулою:
м. Львів, вул. Валова, 11, код
умови» ДСЖ
страховий таріф/
Оферти
P=S × T,
ЄДРПОУ 19390819
Критичне захворювання (п. 3.3.3. оферти)
Де P - страховий платіж, S - страхова сума, T - страховий тариф.
Безробіття Застрахованої особи (п. 3.3.4. оферти)
2.2 ДСЖ укладається відповідно до чинних Правил добровільного страхування життя зі всіма змінами, що зареєстровані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
(Нацкомфінпослуг) та розміщені на сайті Страховика: ________________. Підписанням цієї Угоди Страхувальник (Застрахована особа) підтверджує що: (1) він не є особою, яка не приймається на страхування, а саме: особою
з інвалідністю 1 або 2 групи; онкологічно хворим; хворим на тяжкі форми захворювання серцево-судинної системи, а саме: інфаркт міокарда або інсульт, кардіоміопатії, набуті вади серця, хронічну серцеву недостатність ІІІ
ступеня; хворим на хронічну ниркову недостатність; хворим на цукровий діабет, цироз печінки, параліч, не знаходиться та не знаходився на обліку в наркологічних, психоневрологічних, туберкульозних диспансерах, центрах
із профілактики та боротьби зі СНІДом; (2) ознайомлений та погоджується з умовами страхування, Правилами страхування, Частино ю 2 «Загальні умови» ДСЖ (в т.ч. декларацією Страхувальника/Застрахованої особи
викладеною в Частині 2), що розміщені на офіційному веб-сайті Страховика, повністю розуміє їх зміст та безумовно приймає; (3) сплата страхового внеску у розмірі та у строки, зазначені вище у Частині 1 «Основні умови»
ДСЖ, свідчить про укладення ДСЖ та про досягнення Сторонами згоди з усіх істотних умов ДСЖ, а також про те, що з дати початку дії ДСЖ, зазначеної в Частині 1 «Основні умови» ДСЖ, Страховик та Страхувальник
набувають взаємних прав та обов’язків, визначених у ДСЖ; (4) отримав від Страховика та Страхового агента всю інформацію в обсязі та в порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансов і
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та свідомо обрав послугу з укладення ДСЖ. Страхова виплата здійснюється згідно умов Частини 2 «Загальні умови».
3. Банк надає Клієнту кредит шляхом встановлення відновлюваної Кредитної лінії по рахунку (надалі – Кредитна лінія та/або Кредит) на наступних умовах:
3.1. Максимальний ліміт Кредитної лінії встановлюється у розмірі ___________ грн. (______________).
3.2. Ліміт Кредитної лінії, доступний Клієнту на момент укладання Угоди, становить ________ грн. та може бути змінений в межах встановленого Угодою максимального ліміту Кредитної лінії за ініціативою Банку, про що
буде повідомлено Клієнта додатково. Клієнт погоджується з тим, що може оформити Розстрочку в рамках встановленого Ліміту за карткою, по здійсненим операціям, відповідно до діючих на момент оформлення Розстрочки
тарифів, Паспорту споживчого кредиту та ДКБОФО.
3.3. Процентна ставка за користування коштами Кредитної лінії становить ___,00 % річних, згідно Тарифів Банку.
3.4. Розмір обов’язкового мінімального платежу (ОМП) встановлюється Тарифами та ДКБОФО. Дата сплати ОМП за Кредитною лінією за попередній Розрахунковий період (РП) – до останнього Операційного (банківського)
дня наступного РП, який визначається умовами ДКБОФО. Повернення заборгованості та сплата відсотків за користування Кредитною лінією та/або інших платежів за Угодою та ДКБОФО, в т.ч. черговість погашення вимог
Банку, здійснюватимуться згідно умов ДКБОФО, а також відповідно до Тарифів, які розміщені на сайті Банку за адресою www.ideabank.ua.
4. Нанесенням власноручного підпису під цією Угодою, Позичальник:
4.1. підтверджує своє місце праці – [назва працедавця] та розмір середньомісячного доходу – [сума, грн.]погоджується з тим, що ДКБОФО, Тарифи та Паспорт споживчого кредиту є невід’ємними складовими цієї Угоди та
зобов’язується виконувати їх умови.
4.2. акцептує Публічну пропозицію про приєднання до ДКБОФО, яка зберігається на офіційному сайті Банку https://ideabank.ua/uk/about/public-contracts; Публічну пропозицію укладення договору про використання аналога
власноручного підпису та відтиску печатки банку АТ «Ідея Банк» (оферта), яка розміщена на офіційному веб-сайті Банку: https://ideabank.ua/uk/about/public-contracts. Підтверджує, що в день укладення цієї Угоди у відділенні
Банку або Кредитного посередника, за його вибором йому надано та ним отримано примірник ДКБОФО та Тарифи, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Позичальник беззастережно погоджується з
тим, що Банк має право в односторонньому порядку вимагати дострокового повернення кредиту відповідно до ДКБОФО.
4.3. підтверджує і засвідчує, що вся інформація та/або документи, надані ним Банку є повною та достовірною у всіх відношеннях і він зобов’язується повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації, що можуть статися,
не пізніше, ніж через 3 банківських дні від настання так розуміє відповідальність за надання недостовірної інформації і заявляє та гарантує, що: уся інформація, відомості та документи (у тому числі ті, що містяться в даній
Угоді та кредитній справі Клієнта у Банку), які повідомлені та надані ним Банку з метою одержання кредиту, є достовірними і відповідають дійсності; кредит одержується ним на поточні потреби та не пов’язаний із
підприємницькою діяльністю; Банк перед укладенням Угоди повідомив йому в належній формі в повному обсязі інформацію, передбачену законодавством України, зазначена інформація йому відома та зрозуміла, він
ознайомився з тарифами Банку і згоден з ними; належний йому примірник оригіналу даної Угоди йому вручений Банком при підписанні даної Угоди; умови даної Угоди та ДКБОФО він вважає справедливими і такими, що
відповідають його інтересам, послуги Банку пов’язані з отриманням кредиту отримав у повному обсязі та погоджується з їх змістом.
4.4. підтверджує бажання та доручає Банку відкрити поточний рахунок та погоджується з тарифами, які розміщені на сайті Банку за адресою www.ideabank.ua, свій власноручний підпис, наведений у цій Угоді, вважати
зразком обов’язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті ним в Банку.
4.5. підтверджує, що є громадянином та резидентом України. Також підтверджує, що він [«є» / «не є»] фізичною особою-підприємцем.
4.6. згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Позичальник надає Банку згоду на збір, обробку, та зберігання своїх персональних даних, а також розголошення їх третім особам у разі, якщо таке
розголошення необхідне для реалізації Банком свої прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України, Угодою або ДКБОФО.
4.7. підтверджує, що перед укладанням цієї Угоди ознайомлений з інформацією необхідною для отримання кредиту, викладеною в Паспорті споживчого кредиту із порівнянням різних пропозицій Банку, з метою прийняття
обґрунтованого рішення щодо укладання Угоди; Підтверджує отримання та ознайомлення з орієнтовною загальною вартістю кредиту, що надана виходячи із обраних умов кредитування та іншою інформацією про умови
кредитування згідно Паспорту споживчого кредиту, що розміщений на офіційному сайті Банку за посиланням: https://ideabank.ua/uk/psc та Інформація йому зрозуміла та прийнятна.
4.8. підтверджує, що немає жодного рішення, не була вчинена жодна дія з боку державних, судових або інших органів, яка може негативно вплинути на Клієнта, у тому числі на його діяльність або фінансові можливості.
4.9. підтверджує, що цей Рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
4.10. підтверджує, що письмові розпорядження підписуватимуться ним або уповноваженою ним особою за довіреністю.
4.11. зобов’язується негайно повідомити Банк в письмовій формі про зміну повноважень особи на право розпоряджатися рахунком
4.12. просить усе листування щодо цього рахунку надсилати за адресою, що вказана в даній Угоді як місце реєстрації.
4.13. підтверджує, що про зміну адреси повідомлятиме Банк письмово.
4.14. Підтверджує, що: 1) повідомлений, що відповідно до вимог законодавства України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його рахунком, але не
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена законодавством України та зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/; 2) до моменту укладання Угоди
він ознайомлений з умовами, за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України «Про банки
і банківську діяльність» та отримав Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яка також розміщена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/; 3) вклади в іноземних валютах
гарантуються на тих самих умовах, що і вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних
валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та введення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідац ію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в
іноземній валюті, які залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката,
включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб; 4) Угода та Паспорт споживчого кредиту були надані Позичальнику для ознайомлення до
моменту їх укладення.
4.15. підтверджує, що інформація, зазначена в частині 2-й статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» була надана Банком Клієнту.
5. Всі відносини між Позичальником та Банком, що не врегульовані, регулюються ДКБОФО, який визначає всі інші істотні умови надання та користування Кредитом, додатково до тих, що вказані в Угоді, і є невід’ємною
частиною Угоди
6. Нанесенням власноручного підпису під цією Угодою, Позичальник надає Банку Згоду фізичної особи – власника персональних даних та суб’єкта кредитної історії, а саме:
1) на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе (в т.ч. інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного
користування)), а також на перевірку особистих даних (встановлення фактів втрати паспорта особи, зміни прізвища тощо), в порядку, визначеному Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.
Даним підтверджую, що повідомлений Банком про те, що інформація для формування моєї кредитної історії буде передана ТОВ „Перше всеукраїнське бюро кредитних історій”, а також про місцезнаходження зазначеного
Бюро (ТзОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 02002 м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11) та Приватному акціонерному товариству «Міжнародне Бюро кредитних історій», за місцезнаходженням: 03062,
Україна, м. Київ, пр-т Перемоги 65, офіс 306 та ТОВ «Українське бюро кредитних історій» за місцезнаходженням: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.
2) на доступ до інформації з Кредитного реєстру НБУ про мої кредитні операції, а також збір, зберігання, використання та подання такої інформації до Кредитного реєстру НБУ в порядку та на умовах, визначених Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру НБУ та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків». Даним підтверджую, що повідомлений
Банком про те, що інформація про здійснення кредитної операції може бути передана до Кредитного реєстру НБУ, за місцезнаходженням: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
3) на безстрокове збирання, накопичення, використання та обробку моїх персональних даних, при формуванні Бази персональних даних «Клієнти АТ «Ідея Банк» в межах, визначених чинним законодавством, що можуть бути
передані іншим розпорядникам цієї Бази. Клієнт підтверджує, що отримав повідомлення про включення інформації про Клієнта до Бази персональних даних та звільняє Банк від обов’язку повідомлення про передачу його
персональних даних пов’язаним товариствам Банку, партнерам Банку чи іншим розпорядникам бази персональних даних, які є такими відповідно до закону та цієї Угоди.
7. Нанесенням власноручного підпису під цією Угодою, Позичальник підтверджує отримання Паспорту споживчого кредиту, який розташований на офіційному сайті Банку
за посиланням
https://ideabank.ua/uk/psc та надає Заяву про відкриття поточного рахунку у /зазначається валюта/ на моє ім’я /зазначається ім’я Клієнта/ в АТ «Ідея Банк» та приєднання його до обслуговування в Продукті
/зазначається назва пакету/ та: Фінансовий номер* (вказується при оформленні першого карткового продукту/ при оформлені продукту (якщо у Клієнта не підключений ФН) ________________
Прошу виготовити платіжну картку (будь-ласка, вкажіть тип картки):
/Зазначається тип картки, передбаченої Тарифами/
/Зазначається тип картки, передбаченої Тарифами/
* Раніше наданий Клієнтом та закріплений Банком Фінансовий номер
Ім’я та прізвище латинськими літерами (заповнюється лише у випадку, замовлення персоніфікованої картки):
телефону (вказується при оформленні другого і наступних карткових
продуктів/при оформлені продукту (якщо у
Клієнта не підключений
ФН))/Даний номер мобільного телефону буде використано для SMSінформування та отримання кодів підтвердження операцій в рамках послуг
СДО ІО, SMS-банкінг та 3D Secure. Я не заперечую проти отримання від АТ
"Ідея Банк" інформаційних та сервісних SMS-повідомлень на вказаний раніше
мною номер мобільного телефону та адреси пошти.

Прошу надати мені в рамках Пакету послуг наступні сервіси (будь-ласка, відзначте необхідні пункти):

SMS-банкінг*

СДО ІО*

Під час підписання цього Договору мною було отримано банківську платіжну картку та Пін-код до неї (у окремому конверті або шляхом
встановлення у РОS-терміналі Банку), реквізити банківської платіжної картки зобов’язуюсь зареєструвати у мобільному за стосунку.
8. Додаткова інформація ________________________________________________________________________________________________________________
9. Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Оригінал Угоди та довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб Клієнт отримав (-ла) у день його укладення.
10. Підтверджую, що отримав від Банку примірник Угоди № /зазначається №Угоди/ від /зазначається дата Угоди/р., а також, повідомляю, що до підписання вказаної Угоди Банк надав в електронній формі Довідку про
систему гарантування вкладів фізичних осіб (розміщена за адресою http://bit.ly/2HZxPxN), а я одержав та ознайомився з її змістом. Дата отримання/ ознайомлення: /зазначається дата укладання Угоди/ р.
ПІДПИСИ СТОРІН:

Банк:
Акціонерне товариство «Ідея Банк» Місцезнаходження: 79008, м. Львів,
вул. Валова, 11 МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819

( Куніцький Р.В.)
М.П.

Клієнт:
ПІБ /Заначається ПІБ Клієнта/
Адреса проживання: /Заначається Адреса проживання Клієнта/
Контактні телефони: /Заначається Телефон Клієнта/
Місце основної роботи: /Заначається місце роботі Клієнта/
Ел. Пошта /Заначається E-mail Клієнта/

________________________(підпис)
Відмітки банку
Відкрити поточний рахунок у /зазначається валюта/ дозволяю. Керівник (уповноважена керівником особа) _____________ Номер поточного рахунку _________________
Дата відкриття поточного
рахунку /зазначається дата/ Документи на оформлення відкриття поточного рахунку перевірив ___________ Головний бухгалтер (відповідальна особа, яка контролює присвоєння номера поточного
рахунку)_________________
під час підписання цього Договору мною було отримано банківську платіжну картку (якщо це передбачено Продуктом – і конверт з Пін-кодом до неї), реквізити якої я зобовязуюсь зареєструвати у мобільному
застосунку

