Договір банківського рахунку № /зазначається номер угоди/
м. __________

«____» _____________ 20__року

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), які разом в подальшому іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір банківського рахунку (у подальшому іменований
„Договір”), приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "Ідея Банк" (далі по тексту - ДКБО) та про акцепт публічної оферти
АТ «ІДЕЯ БАНК» на укладення договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки банку АТ «ІДЕЯ БАНК» який 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.
Договір укладений на невизначений строк та набуває чинності з дня його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та зберігає свою
чинність до повного виконання Клієнтом зобов‘язань за цим Договором.
Банк відкриває Клієнту поточний(і)рахунок(и)(далі –„Рахунок” як для однини так і для множини) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування у валюті
(валютах), визначених Клієнтом у Заяві (заявах) на відкриття Рахунку, і надає пов‘язані з цим послуги:
Заява № /зазначається номер угоди/ на відкриття поточного рахунку.
Особа, яка відкриває рахунок /зазначається ПІБ Клієнта/ (надалі – Клієнт) Ідентифікаційний номер /зазначається ІПН/ паспорт /зазначається серія паспорту/
№ /зазначається номер паспорту/
виданий /зазначається ким та коли виданий паспорт/
Дата народження --/зазначається дата народження Клієнта/
Прошу відкрити мені поточний рахунок у /зазначається валюта/ на моє ім’я /зазначається ПІБ Клієнта/ та приєднати його до обслуговування в продукті
/зазначається назва продукту/:
…

/Зазначаються рівні /

/Зазначаються рівні /

Підписанням цієї Заяви я виявляю бажання прийняти (акцептувати) Публічну оферту АТ «Ідея Банк» (надалі - Банк) на укладення Договору про використання
аналогу власноручного підпису та відтиску печатки Банку від «__» _________201_ року, та приєднуюсь до Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб АТ «Ідея Банк», розміщених на сайті Банку за електронною адресою: www.ideabank.ua на умовах, запропонованих Банком, доручаю Банку відкрити
рахунки відповідно до обраного продукту і підтверджую свою згоду з умовами Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ "Ідея Банк" і
Тарифами Банку, а також даю свою згоду на те, що Банк має право встановити мені на цей рахунок ліміт овердрафту* відповідно до умов та внутрішніх положень
Банку.
Із змістом Інструкції про порядок про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних
із здійсненням господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності.
Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Зобов’язуюсь повідомляти письмово про всі зміни стосовно
інформації, вказаної в Заяві. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: /зазначається адреса Клієнта/
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
Додаткова інформація
.
Прошу виготовити платіжну картку (будь-ласка, вкажіть тип картки):
/Зазначаються типи картки/

Зазначаються типи картки

Зазначаються типи картки

Зазначаються типи картки

/Можна обрати один з типів карток/

Прошу здійснити відкриття поточного рахунку без виготовлення платіжної картки
Ім’я та прізвище латинськими літерами (заповнюється лише у випадку, якщо буде виготовлятися персоніфікована платіжна картка):

Пароль (може бути використане дівоче прізвище матері)
Контактний телефон**
Фінансовий номер**
Електронна пошта**
Підтверджую, що розмір надходжень на рахунок протягом місяця буде складати:

До 500 000,00 грн.

Більше 500 000,00 грн.

Прошу надати мені в рамках продукту наступні сервіси (будь-ласка, відзначте необхідні пункти):
SMS-банкінг***

Інтернет-банкінг**

Консьерж-сервіс "MC Concierge"**

* Встановлення ліміту овердрафту не є обов’язком клієнта на отримання овердрафту та сплати будь-яких платежів, пов’язаних з таким встановленням. Овердрафт
буде наданий клієнту, відповідно до ДКБО, внутрішніх положень та Тарифів Банку.
** Даний номер телефону буде використано для SMS-інформування та отримання кодів підтвердження операцій в рамках послуг Інтернет-банкінг та SMS-банкінг
Я не заперечую проти отримання від АТ "Ідея Банк" інформаційних та сервісних SMS-повідомлень на вказані мною номери мобільного телефону та адреси
електронної пошти.
*** Повинен бути вказаний номер мобільного телефону.
З правилами користування та тарифами ознайомлений (а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
Сторони домовились про те, що Банк надає Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка) в момент підписання цієї Заяви та під
час дії Угоди не рідше ніж один раз на рік шляхом розміщення актуальної Довідки на офіційному веб-сайті Банку www.ideabank.ua у рубриці «Гарантування вкладів»,
а Клієнт зобов’язується самостійно з нею ознайомитись або отримати у відділені Банку паперовий екземпляр Довідки за формою затвердженою ФГВФО.
На залишок коштів на рахунках, що відкриті в рамках цієї Заяви на дату її укладення поширюються гарантії Фонду в межах гарантованої суми відшкодування
відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
Цим підписом Клієнт підтверджує, що до моменту укладання цього Договору 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", в
Довідці на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/;
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.
Підтверджую, що отримав від Банку примірник Договору банківського рахунку № /зазначається № угоди/ від /зазначається дата Договору/р., а також, до
підписання вказаного Договору, отримав в письмовій формі (паперовій або електронній за адресою http://bit.ly/2HZxPxN) довідку про систему гарантування вкладів
фізичних осіб та ознайомився з її змістом. Дата отримання/ ознайомлення: /зазначається дата Договору/ р.
Підпис Клієнта
/зазначається дата укладення Договору/ . Доручаю Банку вважати наведений свій власноручний підпис - зразком обов’язковим при
здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті мною в Банку.
Дата укладення ДКБО є датою отримання Клієнтом цього Договору та датою відкриття банківського рахунку. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному
для Банку та Клієнта.
Відмітки банку
Заява № /зазначається номер Заяви/ на відкриття поточного рахунку, приєднання до ДКБО та про акцепт публічної оферти АТ «ІДЕЯ БАНК» на укладення
договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки банку АТ «ІДЕЯ БАНК» отримана Банком /зазначається дата/
Документи на відкриття рахунку перевірив, засвідчую справжність підпису (ів), який (які) зроблено в моїй присутності
Реквізити для поповнення поточного рахунку у /зазначається валюта/:
Рахунок № _________________ у АТ «ІДЕЯ БАНК», МФО 336310, код ЗКПО 2357220613
Призначення платежу (обов'язкова інформація): Поповнення поточного рахунку №__________, ПІБ клієнта, ІПН

(підпис, посада і ПІБ уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів)
Відкрити поточний рахунок у /зазначається валюта/ та прийняти зразок підпису дозволяю.
Керівник (уповноважена керівником особа)
Дата відкриття рахунку /зазначається дата/
№ балансового рахунку

№ особового рахунку

2620

2620

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює присвоєння номера рахунку)
(підпис)

Отримав(ла) платіжну картку № /зазначається номер платіжної картки/ та конверт з ПІН-кодом до неї (якщо дане передбачено типом платіжної картки).
/зазначається ПІБ Клієнта/ (підпис)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Банк

Клієнт

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК»
79008, Україна, м. Львів, вул. Валова, 11
Код ЄДРПОУ 19390819
Посада, ПІБ, підпис __________________
М.П.

Найменування ___________________________
Місце знаходження (адреса) _______________
Код ЄДРПОУ (РНОКПП) _________________
ПІБ, підпис ______________________

