Угода № __
банківського рахунку нотаріуса для операцій з коштами в розрахунках
до Договору на комплексне банківське обслуговування № від «__»_________________р.
місто ____________________
_______________ 20__ року

«________»

СТОРОНА 1:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», юридична особа-резидент за законодавством
України, що є платником податку на прибуток, надалі за текстом – «Сторона-1», в особі
_____________________________ _______________________________, який (яка) діє на підставі Довіреності
№________ від «_______» _____________ 20__ року, 1та в особі ______________, який (яка) діє на підставі
______________, з однієї сторони,
та
СТОРОНА 2:
Приватний нотаріус - _______________________________________________________, діючий
на підставі Свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю № ______________ від «___»__________20_року,
2
виданого
________________________,
надалі
за
текстом
«Сторона-2»,
в
особі
_________________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі
________________________________________, з другої сторони, надалі за текстом разом - «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цю Угоду банківського рахунку нотаріуса для операцій з коштами в розрахунках № _____ від
«____» __________ 20__ р. (надалі – Угода банківського рахунку) до Договору на комплексне банківське
обслуговування № ____ від «___» __________ 20__р. (надалі – Договір) про наступне:
1.1. Сторона-1 згідно з умовами Договору на підставі наданої Стороною-2 заяви про відкриття поточного рахунку та
інших документів, передбачених чинним законодавством України, відкриває Стороні-2 поточний рахунок №
__________________ в національній валюті України, який надалі іменується «Рахунок», і здійснює розрахунковокасове обслуговування Рахунку Стороні-2 (надалі – «Послуги»), відповідно до умов Договору, цієї Угоди та чинного
законодавства України.
1.2. Рахунок використовується Стороною-2 виключно для проведення операцій, пов’язаних із:
- виконанням зобов'язань клієнта Сторони-2 - боржника перед кредитором;
- проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами Сторони-2 - фізичними особами, у тому
числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між
фізичними особами.
1.3. Кошти, що перебувають на Рахунку, належать клієнтам Сторони-2 у межах переданої кожним клієнтом суми.
Сторона-2 здійснює управління коштами, що перебувають на Рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не
має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.
1.4. При здійсненні видаткових операції за Рахунком, Сторона-2 зобовʼязується в розрахункових документах надавати
інформацію про платіж із зазначенням ідентифікаційних даних особи за дорученням якої здійснюється операція (в т.ч.
ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - для фізичних осіб, та найменування,
місцезнаходження та індетифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України – для
юридичних осіб), та ідентифікаційних даних отримувача, а також документів на підставі яких здійснюєтся
перерахування коштів.
1.5. Операції за Рахунком здійснюються в порядку передбаченому Договором та законодавством України відповідно
до режиму використання Рахунку. Укладенням Угоди банківського рахунку Сторони погодили, що у випадку
ініціювання Стороною-2 чи будь-якою третьою особою операції, яка суперечить режиму використання 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.
1.6. За надання послуг, передбачених цією Угодою банківського рахунку Сторона-2 зобов’язана сплачувати Банку
Винагороду, розмір якої визначається в Тарифах.
1.7. Зазначені в цій Угоді терміни вживаються в значенні, наданому їм в Договорі, всі інші терміни, значення яких не
визначені Договором, вживаються в значеннях, які вони мають згідно з чинним законодавством України, нормативноправовими актами Національного банку України.
1.8. Відносини Сторін, що виникають з цієї Угоди та не врегульовані нею, регулюються відповідно до Договору, діюча
редакція якого розміщена за електронною адресою www.alfabank.com.ua, та невід’ємною частиною якого є Угода
банківського рахунку.
1.9. Ця Угода банківського рахунку складена українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
і набуває чинності з дати її підписання Сторонами.
1.10. Підписанням цієї Угоди банківського рахунку Сторона-2 підтверджує, що (а) до її укладення отримала
інформацію зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг»; (б) в дату її укладання отримала примірник цієї Угоди банківського рахунку в паперовому
вигляді АБО (б) між Сторонами досягнута домовленість щодо направлення цієї Угоди банківського рахунку в
електронному вигляді на: (і) □ адресу електронної пошти, зазначену в □ Угоді про електронний документообіг № ____
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Наступне словосполучення застосовується у випадку підписання від імені Банку цієї Угоди двома підписантами, у іншому випадку словосполучення виключається.
Наступний текст використовується у випадку укладення Угоди з нотаріусом, від імені якого діє представник на підставі відповідного документу, реквізити якого вказуються у цій Угоді. У випадку укладення Угоди безпосередньо з
нотаріусом, словосполучення «в особі ________» виключається.
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Від імені Сторони-1
________________________

Від імені Сторони-2
______________________

Угода банківського рахунку нотаріуса для операцій з коштами в розрахунках фізичних осіб №______ від «_____» _____________
20__ року,
укладена між Акціонерним товариством «АЛЬФА-БАНК» (Банк)
та ________________________________________________________________________ (Клієнт)

від _________ □ цій Угоді банківського рахунку □ Акцепті АБО (іі) □ електронний кабінет користувача Системи
«клієнт-банк».3
1.11. До укладення Угоди банківського рахунку Сторона-2 ознайомлена зі змістом Довідки про систему гарантування
вкладів.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СТОРОНА-1
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
код ЄДРПОУ 23494714

СТОРОНА-2
ПІБ
_______________________________________________
_
РНОКПП
__________________________________________
Місце проживання
__________________________________
Контактний телефон: ( ) _____________ ,
e-mail:_______________
_____________________________________(підпис)

____________________________________(підпис)
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Обрати необхідний варіант

2

