«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Розпорядження № 931 від 30.03.2021 р.
Начальник Управління правового забезпечення
поточної банківської діяльності
_________________ В. Вірченко
Публічна пропозиція АТ „Альфа-Банк”
на укладання Договору про надання послуг з залучення Клієнтів
Преамбула:
Акціонерне товариство «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, буд. 100, (далі – Банк) відповідно до ст. 633, 634, 641, 644 Цивільного
кодексу України оголошує цю Публічну пропозицію на укладення з юридичними особами,
створеними відповідно до чинного законодавства України, а також з фізичними особамипідприємцями (далі – Виконавці), Договору про надання послуг з залучення клієнтів, яка набирає
чинності з моменту її опублікування на офіційній Інтернет-сторінці Банку за електронною адресою:
www.alfabank.ua (далі – Інтернет-сторінка), на умовах викладених нижче (далі – Публічна
пропозиція).
Стаття 1. Терміни
Договір - договір про надання послуг з залучення клієнтів на обслуговування в АТ «Банк»,
укладений між Банком та Виконавцем в порядку, передбаченому цією Публічною пропозицією.
Заява - заява Виконавця про приєднання до Публічної пропозиції на укладення Договору про
надання послуг з залучення клієнтів на обслуговування в Банк, поданням Заяви Виконавець
висловлює згоду та приймає безумовно й повністю Публічну пропозицію Банку.
Звітний період - календарний місяць.
Клієнт - юридична особа або фізична особа-підприємець, з якою Банком був укладений договір на
розрахунково-касове обслуговування за сприяння Виконавця, та яка не мала чинного договору на
банківське обслуговування в Банку та/ або відкритих в Банку рахунків.
Пакет послуг – фіксований перелік послуг Банку, які продаються Банком у комплексі, та за
користування якими Клієнт платить фіксовану абонентську плату за тарифами опублікованими на
Інтернет-сторінці Банку.
Сторони - Банк і Виконавець при спільному згадуванні.
Стаття 2. Порядок укладення Договору
2.1. Публічна пропозиція є невід'ємною частиною Договору, що укладається між Сторонами.
2.2. Поданням Заяви Виконавець підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну
згоду з усіма умовами Публічної пропозиції, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до
Договору. Виконавець не може запропонувати Банку свої умови Договору.
2.3. У разі, якщо окремою угодою, укладеною Сторонами до цього Договору, передбачені інші
порядок та умови надання послуг, ніж передбачені цим Договором, до правовідносин Сторін за
Договором Сторони застосовують умови, передбачені у такій угоді.
2.4. Договір є укладеним з дати прийняття Банком до виконання Заяви Виконавця. Заява вважається
прийнятою до виконання в момент підписання її уповноваженою особою Банку.
2.5. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Банку.
2.6. Заява та Публічна пропозиція в сукупності складають умови Договору.
2.7. У разі, якщо до дати першого опублікування Публічної пропозиції на Інтернет-сторінці Банку
між Сторонами укладено окремий договір, предмет якого співпадає з Договором, на укладення якого
оголошено Публічну пропозицію (про надання послуг з залучення Клієнтів на обслуговування до
Банку), такий окремий договір вважається зміненим, і викладеним в редакції Публічної пропозиції за
згодою Сторін з дня прийняття Банком до виконання наданої Виконавцем Заяви (якщо інший термін
не погоджений Сторонами).
2.8. Сторони погоджуються, що укладення Договору є можливим виключно за умови надання
Виконавцем Банку всіх необхідних документів та/або інформації згідно з нормативно - правовими
актами Національного банку України, законами України, в тому числі з питань фінансового
моніторингу, а також внутрішніми документами Банку.

Стаття 3. Предмет Договору
3.1. За цим Договором Банк доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Банку
послуги з інформування Клієнтів про умови банківських продуктів з розрахунково-касового
обслуговування з метою укладення між Банком та Клієнтом відповідних договорів банківського
рахунку, предметом яких буде їх (Клієнтів) розрахунково-касове обслуговування Банком.
3.2. Банк зобов'язується оплачувати надані Виконавцем послуги в порядку і на умовах, передбачених
Публічною пропозицією.
3.3. За цим Договором Виконавець не здійснює ідентифікацію та верифікацію Клієнтів, не здійснює
збір документів та інших дій щодо належної перевірки клієнтів.
3.4. Виконавець зобов’язується надавати на першу вимогу Банку наступні документи та/або
відомості:
- передбачені внутрішніми положеннями Банку та/або чинним законодавством України, необхідні
для здійснення Банком належної перевірки, в тому числі процедур ідентифікації та верифікації
Виконавця.
- необхідні з метою виконання Банком функцій податкового агента.
Стаття 4. Порядок надання послуг
4.1. Виконавець самостійно здійснює пошук Клієнтів в зв'язку з чим має право здійснювати будь-які
правомірні дії і заходи.
У разі виникнення у потенційного Клієнта зацікавленості у відкритті банківського рахунку в Банку
Виконавець зобов'язується направити такого клієнта в Банк.
4.2. Клієнт вважається залученими Виконавцем на обслуговування в Банк, а послуга наданої
Виконавцем при виконанні наступних умов:
a) Виконавець повідомив співробітника Банку про потенційного Клієнта на адресу електронної
пошти уповноваженого представника Банку, вказану в Заяві;
b) між Клієнтом і Банком укладено договір на відкриття банківського рахунку в Банку на умовах
обраного Клієнтом Пакету послуг та Клієнту відкритий перший поточний (розрахунковий)
банківський рахунок в гривнях;
c) Клієнт сплатив Банку не пізніше 4 (четвертого) Звітного періоду з дати укладення договору на
банківське обслуговування комісійну винагороду в розмірі, визначеному відповідним Пакетом
послуг, не менше, ніж за 1 (один) місяць обслуговування поточного рахунку, відкритого в Банку
вперше.
У разі настання сукупності умов, зазначених в абзацах «a-b» цього пункту Публічної пропозиції,
послуга щодо залучення Клієнта вважається наданою, а залучений Виконавцем Клієнт в рамках
Договору є Залученими неактивним клієнтом.
У разі настання сукупності умов, зазначених в абзацах «a-с» цього пункту Публічної пропозиції,
послуга щодо залучення Клієнта вважається наданою, а залучений Виконавцем Клієнт є Залученим
активним Клієнтом.
4.3. Не пізніше останнього числа кожного місяця, Банк направляє Виконавцю Акт наданих послуг в
паперовій формі в двох примірниках за послуги, що підлягають оплаті та були надані Виконавцем в
попередньому Звітному періоді. Виконавець зобов’язується підписати отриманий від Банку Акт
наданих послуг та один примірник підписаного Акту наданих послуг повернути Банку. Акт наданих
послуг складається за формою згідно внутрішніх документів Банк та є підставою для виплати Банком
винагороди Виконавцю.
Стаття 5. Фінансові розрахунки
5.1. Банк сплачує Виконавцю Винагороду за надані послуги по залученню Клієнтів, які згідно умов
цієї Публічної пропозиції визначені активними клієнтами. Винагорода, належна до сплати
складається з двох частин та розраховується згідно наступних умов:
5.1.1. Перша частина Винагороди розраховується за кожного залученого Виконавцем Активного
Клієнта в залежності від кількості залучених активних клієнтів протягом Звітного періоду з
урахуванням умов таблиці 1, наведеної в цьому пункті Публічної пропозиції.

Кількість залучених активних
клієнтів за звітний місяць**
1-5
6-10
11 і більше

№ п/п

Таблиця 1
Розмір винагороди за кожного активного
Клієнта, , в т.ч. ПДВ 20%/ Без ПДВ, грн.*
500
750
1000

* Розмір винагороди визначається або такий, який включає суму ПДВ (для Агентів, які є платниками
ПДВ) або такий, який без ПДВ (для Агентів, які не є платниками ПДВ) в залежності від того, чи
являється Агент платником ПДВ.
** Винагорода розраховується сплачується починаючи з другого місяця після активації рахунку.
Винагорода, передбачена пунктом 5.1.1. Публічної пропозиції, підлягає оплаті Банком одноразово, у
місяці, наступному після сплати комісійної винагороди Банку за розрахунково-касове
обслуговування протягом Звітного періоду за умови, якщо розмір такої винагороди не менше ніж 50
грн. та сплачений не пізніше 4 (четвертого) місяця починаючи з місяця укладення договору на
банківське обслуговування з відповідним Клієнтом.
Звітний період - календарний місяць, в якому Клієнт сплатив комісійну винагороду Банку за
розрахунково-касове обслуговування.
5.1.2. Друга частина Винагороди розраховується по кожному активному Клієнту в залежності від
розміру комісійної винагороди, отриманої Банком за надані банківські послуги розрахунковокасового обслуговування Клієнта протягом відповідного Звітного періоду з урахуванням умов
таблиці 2, наведеної в цьому пункті Публічної пропозиції, та за умови, що розмір комісійної
винагороди Банку, отриманої у відповідному Звітному періоді від певного Клієнта, становить суму не
меншу, ніж 5000 грн.
Винагорода, передбачена пунктом 5.1.2. Публічної пропозиції сплачується протягом перших шести
місяців починаючи з місяця укладення договору банківського обслуговування з відповідним
Клієнтом, у наступному місяці, після отримання комісійної винагороди Банком. Якщо комісійний
дохід Банку у відповідному Звітному періоді, отриманий від певного Клієнта є меншим, ніж 5000 грн,
то послуги вважаються не наданими та не підлягають оплаті Банком.
Таблиця 2
Сума
комісійного
доходу
(винагороди),
отриманого
Банком від
обслуговування
Клієнта, грн.

Розмір Винагороди без ПДВ грн. (для Виконавців, які не є платниками ПДВ) / в
т.ч. ПДВ 20%(для Виконавців, які є платниками ПДВ)***
1-ий місяць
обслуговув
ання
Клієнта

2-ий місяць
обслуговув
ання
Клієнта

3-ій місяць
обслуговув
ання
Клієнта

4-ий
місяць
обслуговув
ання
Клієнта

5-ий
місяць
обслуговув
ання
Клієнта

6-ий
місяць
обслугову
вання
Клієнта

Від 5 000

1 000,00

1 000,00

750,00

500,00

500,00

250,00

Від 7 000

1 400,00

1 400,00

1 050,00

700,00

700,00

350,00

Від 10 000,00

2 000,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

500,00

Від 15 000,00

3 000,00

3 000,00

2 250,00

1 500,00

1 500,00

750,00

Від 20 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

Від 25 000,00

5 000,00

5 000,00

3 750,00

2 500,00

2 500,00

1 250,00

Від 30 000,00

6 000,00

6 000,00

4 500,00

3 000,00

3 000,00

1 500,00

Від 40 000,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

Від 50 000,00

10 000,00

10 000,00

7 500,00

5 000,00

5 000,00

2 500,00

Від 60 000,00

12 000,00

12 000,00

9 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

Від 70 000,00

14 000,00

14 000,00

10 500,00

7 000,00

7 000,00

3 500,00

Від 80 000,00

16 000,00

16 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 000,00

Від 90 000,00

18 000,00

18 000,00

13 500,00

9 000,00

9 000,00

4 500,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

Від 100 000,00

*** Розмір винагороди визначається або такий, який включає суму ПДВ (для Агентів, які є
платниками ПДВ) або такий, який без ПДВ (для Агентів, які не є платниками ПДВ) в
залежності від того, чи являється Агент платником ПДВ.
Розраховується по кожному активному Клієнту або групі пов’язаних компаній. При виплаті
комісійного доходу групі пов’язаних компаній облік починається з першого залученого
клієнта групи компаній, а також нараховується загальний комісійний дохід усіх залучених
клієнтів групи компаній.
5.2. Загальна сума винагороди (СВ), що підлягає сплаті Банком Виконавцю в поточному Звітному
періоді, визначається як сума винагород за активних клієнтів, якi вперше оплатили послуги за
розрахунково-касове обслуговування в розмірі не менш ніж 50,00 грн. в попередньому періоді (Па)
(винагорода, передбачена п. 5.1.1 Публічної пропозиції), помножена на коефіцієнт (К) плюс сума
винагород за активних клієнтів, які принесли Банку Комісійний доход в розмірі більше 5000 грн.
(КД) (винагорода, що підлягає сплаті згідно п. 5.1.2. Публічної пропозиції).
Формула розрахунку загальної суми винагороди:
СВ = ΣПа * К + ΣКд, де
ΣПа - загальна сума винагород за залучення активних клієнтів у попередньому звітному періоді;
ΣКд - загальна сума винагород за залучення активних клієнтів які принесли Банку Комісійний доход
в розмірі більше 5000 грн. у попередньому періоді.
При цьому:
К = 1 - при залученні Виконавцем в звітному періоді від 1 до 9 (включно) клієнтів;
К = 1,25 - при залученні Виконавцем в звітному періоді від 10 і більше клієнтів клієнтів;
5.3. Виконавець зобов’язаний повідомляти Банк протягом 5 робочих днів з дати відповідної зміни про
зміну власного податкового статусу. У разі порушення Виконавцем положень цього пункту,
несприятливі наслідки, пов'язані з не повідомленням Банку, покладаються на Виконавця, в тому
числі, відшкодування збитків, спричинених накладенням на Банк штрафних санкцій з боку
контролюючих органів.
5.4. Будь-які витрати, понесені Виконавцем у зв'язку з виконанням своїх зобов'язань за Договором, не
підлягають додатковому відшкодуванню Банком і покладаються на Виконавця.
5.5. Банк сплачує Виконавцю винагороду протягом 10 (десять) банківських днів з дати підписання
Сторонами Акту наданих послуг.
Банк виплачує Виконавцю винагороду шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Виконавця, зазначений в Заяві. Зобов'язання Банку по сплаті винагороди вважається виконаним
належним чином з моменту списання грошових коштів з рахунку Банку.
У разі невідповідності КВЕД Виконавця виду діяльності відповідно до цього Договору, Банк при
виплаті доходу Виконавцю повинен буде виконати функцію податкового агента в частині
нарахування, утримання та перерахування в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового
збору за рахунок суми винагороди.
5.6. У разі, якщо Акт прийому-передачі наданих послуг не погоджено Сторонами протягом 50
(п’ятдесяти) календарних днів, відлік яких починається з дати закінчення певного звітного періоду,
Сторони вважають, що послуги за такий звітний період не надані та оплаті Замовником не
підлягають.
Стаття 6. Гарантії й підтвердження
6.1. Поданням в Банк Заяви, Виконавець заявляє (підтверджує), що:
а) він є суб’єктом господарювання, зареєстрованим згідно чинного законодавства України;
б) до нього не висунуто жодних претензій кредиторів, щодо нього не ведеться жодних судових
розглядів, які б істотно вплинули на виконання зобов'язань за Договором;
в) жодне з положень законодавства, що регулює діяльність Виконавця, установчих документів
Виконавця (якщо Виконавець є юридичною особою), а також будь-якого договору або іншого
документа, що має обов'язкову силу для Виконавця, не порушується або не буде порушено в
результаті укладення та виконання Договору таким чином, що будуть порушуватися права Банку;
г) при укладенні та виконанні Договору він представляє Банку чинні та достовірні відомості
(документи);
Стаття 7. Обставини непереборної сили.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань
за Договором (при цьому самі зобов’язання залишаються чинними), якщо воно викликано
обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і
невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, воєнними діями, карантином,
антитерористичними операціями, незаконним втручанням в роботу банківської комп’ютерної мережі

(кібератака), актами органів державної влади та ін.
7.2. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона має проінформувати іншу Сторону у будьякий доступний спосіб (інформація має містити дані про характер обставин, а також зв’язок між
такими обставинами та виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором), що
підтверджується відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати України або іншими
доказами передбаченими чинним законодавством України, і діє до його закінчення або до моменту
коли він закінчився б, якщо б невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона могла вжити для
виходу з форс-мажору. Після припинення дії обставин, відповідні зобов’язання підлягають
виконанню належним чином та у повному обсязі.
7.3. Якщо форс-мажор триватиме більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від
подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не має права на
відшкодування другою Стороною можливих збитків.
7.4. У інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов Договору.
Стаття 8. Листування
8.1. Повідомлення (якщо інше не передбачено умовами цієї Публічної пропозиції) направляються за
вибором Сторони-відправника одним або декількома передбаченими цією статтею способами, що
застосовуються до відповідного типу повідомлення:.
8.2. Повідомлення, спрямовані (адресовані) Стороною-відправником, будуть вважатися отриманими
Стороною-адресатом в такі строки:
а) повідомлення, що направляються нарочним, - з моменту вручення Стороні-адресату;
б) повідомлення, що направляються замовним або кур'єрською поштою, - з моменту доставки або
вручення Стороні-адресату або після закінчення 5 календарних днів з дня подання відповідного
повідомлення Стороною-відправником (в залежності від того, що настало раніше);
в) повідомлення Банку, адресовані Виконавцю шляхом їх розміщення на Інтернет-сторінці Банку, - з
моменту, коли відповідна інформація стає доступною для відвідувачів Інтернет-сторінки Банку за
допомогою доступу через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. Виконавець зобов'язується з
розумною періодичністю знайомитися з інформацією, що розміщується на даному сайті;
г) повідомлення, що направляються за допомогою електронної пошти (у випадках, передбачених
Публічною пропозицією), - в день відправки повідомлення, якщо повідомлення надіслано в робочий
час, і в найближчий робочий день, наступний за днем відправки повідомлення, якщо воно було
відправлено після закінчення робочого часу.
8.3. Банк надає Виконавцю інформацію про адреси місця знаходження Банку, його відділень й про
інші свої реквізити шляхом їх вказування на Інтернет-сторінці Банку.
Реквізити Виконавця, зазначені в Заяві, вважаються дійсними до моменту письмового повідомлення
Банку про їх зміну.
Для направлення документів, листів, повідомлень та іншої кореспонденції Виконавцю
використовується адреса електронної пошти зазначена в Заяві.
8.4. Виконавець зобов'язується у разі зміни своїх реквізитів чи інших даних, зазначених в Заяві:
ПІБ/найменування, адреса місця проживання/ місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної
пошти, платіжних реквізитів тощо, а також в разі прийняття рішення про припинення діяльності
(ліквідації) або реорганізації Виконавця, або порушення стосовно Виконавця провадження у справі
про банкрутство, повідомити про це Банк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня таких змін або
прийняття відповідного рішення.
Стаття 9. Інші умови
9.1. Договір про залучення клієнтів укладається на невизначений термін.
9.2. Будь-яка зі сторін має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від
виконання Договору, повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 10 (десять) календарних
днів до дати розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної в повідомленні.
Відмова кожної зі Сторін від виконання Договору не припиняє зобов'язань Сторін, що виникли до
моменту розірвання Договору.
9.3. Заява та інші документи, подаються Виконавцем до Банку за формою Банку. Банк має право
інформувати Виконавця про форму таких документів (в тому числі в разі затвердження нових форм)
шляхом їх розміщення на Інтернет-сторінці Банку.
9.4. Договір може бути змінений Банком в односторонньому позасудовому порядку з попереднім
повідомленням про це Виконавця в строк не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до запропонованої
дати внесення таких змін шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку
за посиланням https://alfabank.ua із зазначенням дати такої зміни.
9.5. Виконавець приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій
Банку на зміну умов Договору на Інтернет-сторінці Банку.

9.6. Виконавець не має права без згоди Банку відступати третім особам права та обов’язки за
Договором.
9.7. Будь-які спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом проведення
взаємних переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди за результатами проведення
переговорів, вирішення спорів та суперечок здійснюється в порядку передбаченому чинним в Україні
законодавством.
Стаття 10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Укладенням Договору Виконавець, що є суб’єктом персональних даних, добровільно надає
Банку свою письмову згоду на обробку Персональних даних Виконавця, що включає в себе вчинення
будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням,
зберіганням,
адаптуванням,
зміною,
поновленням,
використанням
і
поширеннями
(розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних
Виконавця, в тому числі передачу Персональних даних Виконавця будь-яким третім особам, в тому
числі особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України, зокрема, але не
виключно, аудиторам та іншим консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за ознаками, що
визначені положеннями законодавства України, що регулюють банківську діяльність) з Банком, їхнім
аудиторам/консультантам, уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи
контролюючі органи, в тому числі будь-яким третім особам, що знаходяться за межами території
України, з метою виконання умов цього Договору та/або з будь-якою іншою метою обробки
персональних даних, що визначається Банком. Персональні дані будуть оброблятися/зберігатися у
строк не більше, ніж це необхідно відповідно до зазначеної мети обробки. Обсяг Персональних даних
Виконавця, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних та які можуть бути
включені до бази персональних даних Банку, визначається сторонами, як будь-яка інформація про
Виконавця та/або умови Договору, що стали відомі Банку при встановленні відносин із Виконавцем,
а також будь-яка інформація про будь-яких третіх осіб, які пов’язані із Виконавцем. Підписанням
цього Договору Виконавець також надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети
обробки персональних даних шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет–сторінці
Банку. Згода на обробку Персональних даних Виконавця не вимагає здійснення повідомлень про
передачу Персональних даних Виконавця третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про
захист персональних даних». Укладенням цього Договору Виконавець підтверджує, що його
повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних Банку, а також,
що йому повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»,
а також мету обробки Персональних даних та про осіб, яким персональні дані передаються.
Укладенням Договору Сторони додатково до мети обробки Персональних даних, що вже
визначена цим пунктом, визначають таку мету обробки Персональних даних Виконавця
(уповноважених осіб), як виконання Банком своїх зобов’язань перед Виконавцем за цим Договором, а
також для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
реалізації функцій третіх осіб – контрагентів (партнерів) Банку, які будуть залучені Банком на
договірній основі до процесу обслуговування Договору з метою належного виконання Банком та
відповідною третьою особою умов укладених договорів, пропонування будь-яких нових банківських
послуг та/або встановлення ділових відносин між Виконавцем (уповноваженою особою) та Банком на
підставі цивільно-правових договорів, захист Банком своїх прав та законних інтересів в судових та
правоохоронних органах.
10.2. Виконавець, що є юридичною особою підтверджує, що зробив та зробить необхідні дії для
забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в
процесі взаємодії Сторін за цим Договором, у тому числі:
а) повідомив вказаних осіб про цілі і підстави обробки їх даних Банком, а також третіми особами,
яким можуть передаватися їх персональні дані, і отримав їх письмову згоду на передачу їх
персональних даних будь-яким третім особам та Банку;
б) надав вказаним особам інформацію про Банк як про особу, якій будуть передаватися їх
персональні дані з метою виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації
Банком своїх прав, передбачених цим Договором.
В разі, якщо на момент підписання Сторонами цього Договору, Виконавець не отримав(-є) від
осіб, до персональних даних яких Банк може дістати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим
Договором, дозволи, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомив/не надав таким особам
інформацію, зазначену в підпунктах «а», та «б» цього пункту, Виконавець зобов’язаний отримати
такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам, до моменту передачі Банку
персональних даних таких осіб або надання Банку доступу до персональних даних відповідних осіб
Виконавця.
Виконавець – юридична особа гарантує, що він володіє правом на передачу персональних даних
Банку, третім особам за рішенням Банку, зокрема, але не виключно, аудиторам та іншим

консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за ознаками, що визначені положеннями
законодавства
України,
що
регулюють
банківську
діяльність)
з
Банком,
їхнім
аудиторам/консультантам, уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи
контролюючі органи, а також особам, які перебувають в трудових відносинах з Банком або
залучаються Банком до процесу виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором та/або
реалізації Виконавцем своїх прав, передбачених цим Договором та/ або можуть бути задіяні Банком в
процесі здійсненні банківської діяльності та/ або пропонування Банком нових банківських послуг
та/або встановлення ділових відносин між суб’єктом персональних даних та Банком, і що Банк може
обробляти отримані від Виконавця персональні дані осіб, до персональних даних яких Банк може
отримати доступ в процесі взаємодії Сторін за цим Договором, у тому числі осіб, що уповноважені
діяти від імені Виконавця, і що Банк має право передавати персональні дані, доступ до яких Банк
отримає під час взаємодії Сторін за цим Договором зазначеним третім особам, зокрема, але не
виключно з метою пропонування будь-яких нових банківських послуг та/або встановлення ділових
відносин з Банком на підставі цивільно-правових договорів, предмет яких є відмінним від предмету
цього Договору, проведення статистичного аналізу та/або аналізу ризиків, а також для цілей
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Виконавець
відшкодує Банку або будь-якій особі, яка перебуває в трудових відносинах з Банком або залучається
Банком до процесу виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором та/або реалізації Банком
своїх прав, передбачених цим Договором, всі збитки і витрати, що їх зазнав Банк чи така особа у
зв'язку з невиконанням Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом Договору, та/або у
зв'язку з недійсністю підтверджень Виконавця, зазначених в цьому пункті.
Обробка персональних даних осіб, визначених цим пунктом Договору, нерезидентом,
здійснюється у тому випадку, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України, та з
урахуванням положень, визначених у цьому пункті Договору.
Стаття 11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ТА САНКЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, не виплачують, не пропонують
виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей прямо або побічно,
будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні
переваги чи інші неправомірні цілі.
11.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором Сторони не здійснюють дій, що
кваліфікуються застосованим для цілей цього Договору законодавством, як пропозиція/обіцянка
та/або надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного
законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
11.3.. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників
іншої Сторони, в тому числі, шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на
їх користь робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить
працівника іншої Сторони в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим
працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
11.4. Виконавець підписанням цього Договору зобов’язується не вчиняти дії, які можуть призвести
до накладення на Замовника обмежувальних заходів (санкцій), фінансових збитків, репутаційних
втрат, ситуацій конфлікту інтересів, недотримання встановлених звичаїв ділового обороту, а також
зобов’язується дотримуватись ринкових стандартів,
в тому числі стандартів добросовісної
конкуренції.
11.5. Сторони дійшли спільної згоди, що Виконавець не може залучати або встановлювати ділові
відносини з особами, підприємствами, установами, організаціями, проти яких застосовані
обмежувальні заходи (санкції) Україною, іноземними державами, міжнародними органами або
установами, які визнаються Україною, щодо яких введено обмежувальний захід (санкції) «заборона
встановлення ділових відносин» або подібні обмежувальні заходи, які використовуються іноземними
державами, міжнародними організаціями або установами та які визнані Україною, а також з особами,
згідно переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції.
11.6. Сторони цим встановлюють, що Банк звільняється від будь-якої відповідальності перед
Виконавцем у зв’язку з невиконанням Виконавцем умов цього розділу Договору.
11.7. Виконавець зобов’язаний відшкодувати Банку будь-які витрати, фактично понесені Банком у
зв’язку із недодержанням Виконавцем вимог цього розділу Договору.
Стаття 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ БАНКУ03150, Україна, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 100 код ЄДРПОУ 23494714
Тел. +38 (044) 490-46-00, +38 (044) 494-01-01, Факс +38 (044) 490-46-01

ЗАЯВА
ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ АТ «АЛЬФА-БАНК» НА УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ (далі - Заява)
Підписанням цієї Заяви ___(повне найменування Фізична особа-підприємець П.І.Б. (повністю), що є
платником ПДВ/ не є платником ПДВ (далі – Виконавець) що діє на підставі ________________(
Виписки)
підтверджує своє ознайомлення, повну і безумовну згоду з умовами Публічної пропозиції АТ
«Альфа-Банк» на укладання договору про надання послуг з залучення клієнтів, опублікованої на
Інтернет-сторінці АТ «Альфа-Банк» (www.alfabank.ua) (далі – Публічна пропозиція) та укладає з АТ
«Альфа-Банк» (далі – Банк) Договір про надання послуг з залучення клієнтів на умовах, викладених
в Публічній пропозиції (надалі – Договір).
Контактні дані Сторін для взаємодії за Договором:
П.І.Б., уповноваженого представника Банку

номер телефону

е-mail

П.І.Б., уповноваженого представника
Виконавця

номер телефону

е-mail

У разі зміни Уповноваженого представника, Банк повідомити Виконавця в порядку, що описано
умовами Публічної пропозіції.
Реквізити рахунку Виконавця для оплати винагороди за Договором:
Повне найменування
Адреса
Код ЄДРПОУ
IBAN
Свідоцтво платника єдиного податку (за наявності) №_______,
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ (за наявності) _________________
Поданням цієї Заяви Виконавець підтверджує, що (а) на дату підписання цієї Заяви ознайомлений та
згодний з умовами Договору; (б) на дату підписання цієї Заяви отримав згоду осіб, щодо яких Банк
може здійснювати обробку персональних даних, в тому числі, але не виключно, уповноваженої особи
Виконавця, довірених осіб та інших осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в
процесі взаємодії за Договором, на обробку Банком їх персональних даних; (в) в дату підписання цієї
Заяви отримав примірник Заяви в паперовому вигляді; (г) Виконавець надає згоду в порядку
передбаченому Договором та чинним законодавством України на обробку, поширення персональних
даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», будь-яким чином та з
метою, що вказана в Договорі.
__________________________/___________________/
(підпис)
(П.І.Б.)
М.П. (при наявності)
ВІДМІТКИ БАНКУ
Уповноважена особа Банку:
_______________________ ______________________________
(посада)
(підпис)
Дата прийняття Заяви Банком ________________ 20__ р.

_____________________________
(Прізвище І.Б.)

ЗАЯВА
ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ АТ «АЛЬФА-БАНК» НА УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ (далі - Заява)
Підписанням цієї Заяви ___(повне найменування юридичної особи), що є платником ПДВ/ не є платником
ПДВ (далі – Виконавець) в особі __(посада (при наяаності), П.І.Б. (повністю)), що діє на підставі
________________(статуту/довіреності)
підтверджує своє ознайомлення, повну і безумовну згоду з умовами Публічної пропозиції АТ
«Альфа-Банк» на укладання договору про надання послуг з залучення клієнтів, опублікованої на
Інтернет-сторінці АТ «Альфа-Банк» (www.alfabank.ua) (далі – Публічна пропозиція) та укладає з АТ
«Альфа-Банк» (далі – Банк) Договір про надання послуг з залучення клієнтів на умовах, викладених
в Публічній пропозиції (надалі – Договір).
Контактні дані Сторін для взаємодії за Договором:
П.І.Б., уповноваженого представника Банку

номер телефону

е-mail

П.І.Б., уповноваженого представника
Виконавця

номер телефону

е-mail

У разі зміни Уповноваженого представника, Банк повідомити Виконавця в порядку, що описано
умовами Публічної пропозіції.
Реквізити рахунку Виконавця для оплати винагороди за Договором:
Повне найменування
Адреса
Код ЄДРПОУ
IBAN
Свідоцтво платника єдиного податку (за наявності) №_______,
Індивідуальний податковий номер платника ПДВ (за наявності) _________________
Поданням цієї Заяви Виконавець підтверджує, що (а) на дату підписання цієї Заяви ознайомлений та
згодний з умовами Договору; (б) на дату підписання цієї Заяви отримав згоду осіб, щодо яких Банк
може здійснювати обробку персональних даних, в тому числі, але не виключно, уповноваженої особи
Виконавця, довірених осіб та інших осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в
процесі взаємодії за Договором, на обробку Банком їх персональних даних; (в) в дату підписання цієї
Заяви отримав примірник Заяви в паперовому вигляді; (г) Виконавець надає згоду в порядку
передбаченому Договором та чинним законодавством України на обробку, поширення персональних
даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», будь-яким чином та з
метою, що вказана в Договорі.
__________________________/___________________/
(підпис)
(П.І.Б.)
М.П. (при наявності)
ВІДМІТКИ БАНКУ
Уповноважена особа Банку:
_______________________ ______________________________
(посада)
(підпис)
Дата прийняття Заяви Банком ________________ 20__ р.

_____________________________
(Прізвище І.Б.)

АКТ
прийому-передачі наданих послуг
за період з ___________ по ________________
м. Київ
___ _______ _____ р.
Акціонерне товариство «Альфа-Банк», що є платником податку на прибуток на загальних умовах,
знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, (в подальшому іменується
«Замовник») в особі ________________________________________, та
_________________ __________, (в подальшому іменується «Виконавець») в особі ________
_________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, засвідчують факт надання Виконавцем
послуг, згідно п. 3.1. Договору про надання послуг (надалі «Договір») від ________ №__________ за
період з ___________ по _______________.
Загальна кількість укладених договорів на розрахунково-касове обслуговування складає ____ штук,
перелік наведений в таблиці:
Кількость
залучених
активних клієнтів
в звітний місяць

Винагорода за залучених
активних клієнтів згідно
п. 5.1.1 Договору, в т.ч.
ПДВ 20%/Без ПДВ, грн.*

Винагорода згідно
п.5.1.2 Договору, в
т.ч. ПДВ 20%/Без
ПДВ, грн.*

Загальна сума
винагороди, в т.ч. ПДВ
20%/Без ПДВ, грн.*

Сума винагороди Виконавця становить _____________грн. (прописом)* в т.ч. ПДВ 20%/ Без
ПДВ
* Розмір винагороди визначається або такий, який включає суму ПДВ (для Виконавців, які є
платниками ПДВ) або такий, який без ПДВ (для Виконавців, які не є платниками ПДВ) в
залежності від того, чи являється Виконавець платником ПДВ.
Підписи сторін:
Виконавець:
Замовник:
____________________________
АТ “Альфа - Банк”
Адреса:______________________________
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика
Код ЄДРПОУ ___________________________
Васильківська, 100
Р/р ____________________________________
К/р
UA033000010000032000102001026
в
Банк___________________________________
Національному банку України
Код ЄДРПОУ 23494714
Свідоцтво платника єдиного податку (за
ІПН 234947126659
наявності) №_______,
ІПН платника ПДВ____________________

_____________________/_____________/
__________________/

