«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження № 2720 від 08.09.2021 р.
Оферта на укладення Угоди банківського рахунку № _____________
м._______________
Варіант 1. У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом
Я ___________ (ПІБ Клієнта), паспорт серії ___ №_____ виданий ______, від _______, реєстраційний
номер облікової картки платника податків - _____________ проживаю за адресою, що вказана у
Анкеті-заяві/ проживаю за адресою (далі – Клієнт),
Варіант 2. У разі укладання Угоди банківського рахунку представником Клієнта
Я ___________(ПІБ Клієнта), паспорт серії ___ №_____ виданий ______, від _______ реєстраційний
номер облікової картки платника податків - ____________ (надалі – Клієнт), який проживає за
адресою, що вказана у Анкеті-заяві/який проживає за адресою__________________, в особі _________
(ПІБ Представника Клієнта), який/яка діє на підставі _________________________,
Варіант 3. У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом, що є малолітньою дитиною
(дитина у віці до 14 –ти років)
Я ___________(ПІБ Клієнта), свідоцтво про народження серії ___ №_____ видане ______, від _______
(надалі – Клієнт), що є малолітньою дитиною (дитина у віці до 14 –ти років), який проживає за
адресою, що вказана у Анкеті-заяві/який проживає за адресою__________________ від імені якого діє
її законний представник (батько/мати/один з усиновлювачів/опікун) Клієнта __________________ПІБ
законного представника,
згідно з умовами Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк» (далі –
Договір), що укладений між мною та АТ «Альфа-Банк» (далі –Банк), підписанням цієї Оферти/Угоди
пропоную Банку укласти зі мною Угоду банківського рахунку (далі – Угоду) на наступних умовах:
Варіант 1. У разі відкриття рахунку Клієнтом(в тому числі Клієнтом, що є малолітньою дитиною
(дитина у віці до 14 –ти років)
1. Прошу відкрити поточний рахунок у _______ (вказати вид валюти) на моє ім’я
Варіант 2. У разі відкриття рахунку 3-ою особою на користь Клієнта
1. Прошу відкрити поточний рахунок у _______ (вказати вид валюти) на ім’я _______________ (ПІБ
Клієнта, на ім’я якого відкривається рахунок)
(далі – Поточний рахунок) та протягом строку дії Угоди надавати мені послуги з ведення Поточного
рахунку.
Опис послуги: відкриття та ведення поточного рахунку, який відкривається Банком Клієнту на
договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою
платіжних інструментів відповідно до умов Договору та вимог законодавства України.
Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій,
пов'язаних із здійсненням підприємницької 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.
Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою, вказаною в Анкеті-заяві про акцепт
Публічної пропозиції на укладення Договору. Про зміну адреси повідомлятиму Банк у встановлений
Договором порядок та строки.
2.Проценти

на залишок грошових коштів, що знаходяться на Поточному рахунку, пропоную не
нараховувати та не сплачувати, якщо інше не передбачено Тарифами.
3.Операції за Поточним рахунком пропоную здійснювати в порядку передбаченому Договором та
законодавством України відповідно до режиму використання Поточного рахунку. У випадку
ініціювання мною чи будь-якою третьою особою операції, яка суперечить режиму використання
Поточного рахунку та/або будь-яким іншим нормам чинного законодавства України, Банк має право
відмовити у проведенні такої операції та не несе відповідальності за таку відмову.
4. Всі відносини між мною та Банком, пропоную врегулювати Договором, діюча редакція якого
розміщена на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням: www.alfabank.ua. .
*У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом, що є малолітньою дитиною (дитина у віці
до 14 –ти років) додається пункт:

4.1* Коштами, що внесені на Поточний рахунок, відкритий на ім'я Клієнта, розпоряджаються законні
представники – батьки (усиновлювачі) або опікуни Клієнта. Після досягнення Клієнтом чотирнадцяти
років (але до досягнення вісімнадцяти років), Клієнт має право розпоряджатися коштами на вказаному
рахунку за згодою органу опіки та піклування та його батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
Після досягнення вісімнадцяти років Клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами на
вказаному рахунку.
5. Угода набуває чинності з моменту підписання Банком Акцепту на укладання Угоди та діє до
закриття Поточного рахунку. Строк відповіді на цю пропозицію складає 2 (два) робочих дня з
моменту її подання Банку.
6. Підписанням цієї Оферти, я підтверджую, що:
6.1. строк дії Договору і Угоди, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання умов Договору наведені у Договорі та Додатку №7 до Договору;
6.2. інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» і яка розміщена на офіційній сторінці Банку у мережі Інтернет
за посиланням www.alfabank.ua, мені надана, та мені повідомлено , що :
6.2.1. я маю право звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до Національного
банку України , а також до суду. Порядок звернення до Національного банку України наведено за
посиланням: bank.gov.ua/ua/contacts;
6.2.2. інформацію про порядок звернення Клієнта з питань виконання сторонами умов Угоди/Договору
до Банку та з інших питань наведено за посиланням: https://alfabank.ua/upload/excerpt-from-regulationscitizens.pdf.
6.3. ознайомлений із змістом статті 69 Податкового кодексу України та на виконання вимог вказаної
статті, повідомляю Банк, що я:
□ не здійснюю підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;
□ здійснюю підприємницьку діяльність і зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності;
□ здійснюю незалежну професійну діяльність як приватний нотаріус/ адвокат/ судовий експерт (обрати
необхідне).
6.4. мені повідомлено, що відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» вклад це 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
рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти; та до
укладання Угоди я ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
6.5. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо
невиконання або неналежне виконання зобов’язань стало наслідком настання та дії випадку/обставин,
що не залежать від волі Сторін, в тому числі, обставин непереборної сили (надалі за текстом – «форсмажор»). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою
Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати
України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
6.6. Банк несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених Договором,
відповідно до положень Договору та норм чинного законодавства України. У разі порушення Банком
встановлених законом строків виконання доручення Клієнта на переказ Банк зобов'язаний сплатити
платнику пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що
не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.
6.7. Угода може бути розірвана за заявою Клієнта у будь-який час.
6.8. Придбання Клієнтом супровідних послуг Банку та послуг третіх осіб в межах Угоди не
передбачено.
6.9. У випадку необхідності внесення змін до умов Договору Банк не пізніше ніж за 10 (десять)
календарних днів до запропонованої дати внесення таких змін вносить пропозицію на зміну умов
Договору із зазначенням дати такої зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на
офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua. В разі, якщо Клієнт
протягом 10 (десяти) календарних днів не звернувся за судовим вирішенням розбіжностей між Банком
та Клієнтом стосовно зміни умов Договору, вважається, що пропозиція Банку відносно зміни умов
Договору прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України. Клієнт
приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку на зміну
умов Договору на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет. Сторони погодили, що незгода Клієнта з
пропозицією Банку на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649
Цивільного кодексу України підлягає вирішенню у судовому порядку.
Дата

__________

підпис Клієнта*

*підпис Клієнта - власника рахунку або особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи
Наступний абзац застосовується у випадку дистанційного укладення Угоди через систему КлієнтБанк. У випадку укладення Угоди на папері, пункт видаляється:
У випадку укладення Угоди із використанням Системи, Акцепт Банку, як підтвердження укладення
Угоди, прошу:
Варіант 1 ꙱ направити на електронну адресу, вказану у Анкеті-заяві
Наступний абзац застосовується у випадку укладення Угоди на папері:
Акцепт
пропозиції
на
укладання
Угоди
банківського
___________________ (підпис Клієнта) у дату складання цієї Оферти.

рахунку

отримав

ВІДМІТКИ БАНКУ
Відкрити поточний рахунок у
________ - дозволяю.

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив

Керівник
(уповноважена
керівником особа)
__________________
__
_______________/
/
(посада і підпис уповноваженої
особи, на яку покладено обов’язок
відкривати рахунки клієнтів)
Дата відкриття рахунку ________
№ балансового
№ особового рахунку
рахунку
Головний
бухгалтер
(інша
відповідальна
особа, яка
контролює
правильність
присвоєння
номера рахунку)

___________________
(підпис)

(ла)

Акцепт на укладання Угоди банківського рахунку № _____________
м.______________
Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (далі – Банк) в особі _______, що діє на підставі _______,
приймає пропозицію
Варіант 1. У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом
________(ПІБ Клієнта) паспорт серії ___ №_____ виданий ______, від _______, проживаю за адресою,
що вказана у Анкеті-заяві/ проживаю за адресою__________________ (далі – Клієнт),
Варіант 2. У разі укладання Угоди банківського рахунку представником Клієнта
________(ПІБ Клієнта) паспорт серії ___ №_____ виданий ______, від _______ ), який проживає за
адресою, що вказана у Анкеті-заяві/який проживає за адресою_________________ (далі – Клієнт),в
особі _________ (ПІБ Представника Клієнта), який/яка діє на підставі _________________________,
Варіант 3. У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом, що є малолітньою дитиною
(дитина у віці до 14 –ти років)
___________(ПІБ Клієнта), свідоцтво про народження серії ___ №_____ видане ______, від ______),
який проживає за адресою, що вказана у Анкеті-заяві/який проживає за адресою_________________
(далі – Клієнт),
на укладання Угоди банківського рахунку (далі - Угода), на наступних умовах:
1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок ________________ у валюті _________________ (далі –
Поточний рахунок). Реквізити для поповнення Поточного рахунку: ________________.
Опис послуги: відкриття та ведення поточного рахунку, який відкривається Банком Клієнту на
договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою
платіжних інструментів відповідно до умов Договору та вимог законодавства України.
2. Проценти на залишок грошових коштів, що знаходяться на Поточному рахунку, не нараховуються
та не сплачуються, якщо інше не передбачено Тарифами.
3. Операції за Поточним рахунком
здійснюються в порядку передбаченому Договором та
законодавством України відповідно до режиму використання Поточного рахунку. У випадку
ініціювання Клієнтом чи будь-якою третьою особою операції, яка суперечить режиму використання
Поточного рахунку та/або будь-яким іншим нормам чинного законодавства України, Банк має право
відмовити у проведенні такої операції та не несе відповідальності за таку відмову.
4. Всі відносини між Банком та Клієнтом, врегульовуються Договором, що укладений між Клієнтом та
Банком, діюча редакція якого розміщена на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням:
www.alfabank.ua .
(*У разі укладання Угоди банківського рахунку Клієнтом, що є малолітньою дитиною (дитина у віці
до 14 –ти років):
4.1.* Коштами, що внесені на Поточний рахунок, відкритий на ім'я Клієнта, розпоряджаються законні
представники – батьки (усиновлювачі) або опікуни Клієнта. Після досягнення Клієнтом чотирнадцяти
років (але до досягнення вісімнадцяти років), Клієнт має право розпоряджатися коштами на вказаному
рахунку за згодою органу опіки та піклування та його батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
Після досягнення вісімнадцяти років Клієнт має право самостійно розпоряджатися коштами на
вказаному рахунку.
5. Угода набуває чинності з моменту підписання Банком цього Акцепту на укладання Угоди та діє до
моменту закриття Поточного рахунку.
Акцепт направлено/надано Клієнту у спосіб, визначений у Оферті на укладення цієї Угоди.
6. Клієнт ознайомлений:
6.1. що строк дії Договору і Угоди, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання
або неналежне виконання умов Договору наведені у Договорі та Додатку №7 до Договіру;
6.2. з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 цього Закону «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» і яка розміщена на офіційній сторінці Банку у
мережі Інтернет за посиланням www.alfabank.ua, та йому повідомлено, що:
6.2.1. він має право звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до
Національного банку України , а також до суду. Порядок звернення до Національного банку України
наведено за посиланням: bank.gov.ua/ua/contacts;
6.2.2. інформацію про порядок звернення з питань виконання сторонами умов Угоди/Договору до
Банку та з інших питань наведено за посиланням: https://alfabank.ua/upload/excerpt-from-regulationscitizens.pdf.
6.3 зі змістом статті 69 Податкового кодексу України та:
□ не здійснює підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;
□ здійснює підприємницьку діяльність і зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності;
□ здійснює незалежну професійну діяльність як приватний нотаріус/ адвокат/ судовий експерт (обрати
необхідне).

6.4. які кошти є вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» та з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
6.5. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо
невиконання або неналежне виконання зобов’язань стало наслідком настання та дії випадку/обставин,
що не залежать від волі Сторін, в тому числі, обставин непереборної сили (надалі за текстом – «форсмажор»). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою
Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати
України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.
6.6. Банк несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених Договором,
відповідно до положень Договору та норм чинного законодавства України. У разі порушення Банком
встановлених законом строків виконання доручення Клієнта на переказ Банк зобов'язаний сплатити
платнику пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що
не може перевищувати 10 відсотків суми переказу.
6.7. Угода може бути розірвана за заявою Клієнта у будь-який час.
6.8. Придбання Клієнтом супровідних послуг Банку та послуг третіх осіб в межах Угоди не
передбачено.
6.9. У випадку необхідності внесення змін до умов Договору Банк не пізніше ніж за 10 (десять)
календарних днів до запропонованої дати внесення таких змін вносить пропозицію на зміну умов
Договору із зазначенням дати такої зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на
офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням https://alfabank.ua. В разі, якщо Клієнт
протягом 10 (десяти) календарних днів не звернувся за судовим вирішенням розбіжностей між Банком
та Клієнтом стосовно зміни умов Договору, вважається, що пропозиція Банку відносно зміни умов
Договору прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України. Клієнт
приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку на зміну
умов Договору на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет. Сторони погодили, що незгода Клієнта з
пропозицією Банку на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649
Цивільного кодексу України підлягає вирішенню у судовому порядку.
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