
        
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 цей Договір банківського рахунку (надалі – Договір), який разом із Тарифами Банку є 
невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (надалі – 
ДКБОФО), який розміщений на сайті Банку www.ideabank.ua.  

1. Клієнт надає до Банку Заяву на відкриття поточного рахунку у гривні та рахунку у польських злотих на 
своє ім’я _____в рамках продукту _____із оформленням до Рахунку у гривні банківської платіжної картки 
(надалі - БПК) із іменем і прізвищєм латинськими літерами на картці (у випадку оформлення іменної 
картки): ___ 

, а Банк відкриває Клієнту в рамках банківського продукту_____ поточний рахунок IBAN _____у гривні та 
поточний рахунок IBAN _____у польських злотих (надалі – Рахунки) із дебетно-кредитною схемою, 
операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу, а також 
випускає до Рахунку у гривні платіжну картку. 
2. Укладанням цього Договору  Клієнт: 
2.1. Підтверджує своє місце праці – _____на посаді _____та середньомісячний дохід – _____Підтверджує країну 
громадянства _____. Підтверджує, що [«є» / «не є»] резидентом України. Також підтверджує, що [«є» / 
«не є»] податковим резидентом США. Також підтверджує, що [«є» / «не є»] публічною особою або 
особою, яка є близькою або пов’язаною з публічною особою. Також підтверджує, що він [«є» / «не є»] 
фізичною особою-підприємцем або особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність. 
2.2. Акцептує Публічну пропозицію про приєднання до ДКБОФО та Публічну  пропозицію укладення 
договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки АТ «Ідея Банк» (оферта), 
які розміщені на сайті Банку www.ideabank.ua. 
2.3. Засвідчує повноту та достовірність всієї наданої ним Банку інформації і зобов’язується письмово 
повідомляти Банк про її зміни не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати настання таких змін, а стосовно 
зміни повноважень довіреної особи – повідомляти негайно. 
2.4. Підтверджує, що перед укладанням Договору отримав та погодився з необхідною інформацією,  
передбаченою законодавством України, для прийняття обгрунтованого рішення, зокрема: порівняння 
пропозицій Банку, зміст статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», ДКБОФО, чинні Тарифи Банку та Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб, які розміщені на сайті Банку www.ideabank.ua. Підтверджує ознайомлення зі змістом Інструкції про 
порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і  
нерезидентів, зокрема щодо заборони використання рахунку для здійснення підприємницької або 
незалежної професійної діяльності. 

2.5. Визнає свій власноручний підпис в Угоді зразком при здійсненні операцій за Рахунком. Підтверджує 
використання Фінансового номеру телефону для отримання SMS-повідомлень щодо операцій за 
Рахунком, кодів підтвердження фінансових та сервісних операцій, у т.ч. операцій в СДО ІО та кодів 3D 
Secure. Погоджується отримувати повідомлення Банку на адресу електронної пошти. 

2.6. Надає згоду на збір, обробку, та зберігання своїх персональних даних, згідно з Законом України «Про 
захист персональних даних», а також на передачу їх третім особам, якщо така передача обумовлена  
реалізацією прав Банку за цим Договором, та звільняє Банк від обо’вязку повідомлення про таку 
передачу. 

2.7. Підтверджує, що немає жодного рішення або дій з боку державних, судових або інших органів, які 
можуть негативно вплинути на Клієнта, його діяльність або фінансовий стан. 

2.8. 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 офіційному сайті Фонду http://www.fg.gov.ua/; 2) до моменту 
укладання 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»; 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 ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 
 

Підпис Банку__________________       Підпис Клієнта_________________ 

http://www.ideabank.ua/
http://www.ideabank.ua/
http://www.ideabank.ua/
http://www.fg.gov.ua/


 

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; __.__.20__р. 
2.9. Права вимоги за цим договором третім особам не передаються. 
3. Банк має право змінювати Тарифи Банку та умови надання послуг за умови попереднього інформування 
Клієнта не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати набуття чинності змін шляхом розміщення 
повідомлення на сайті Банку за адресою www.ideabank.ua та у відділеннях Банку. Протягом строку дії 
Угоди тарифи та комісії за додатковими послугами Банку чи супутніми послугами третіх осіб, що 
надаються чи можуть надаватися під час укладення Договору, можуть бути змінені. 
4. Клієнт має право у будь-який момент відмовитись від Договору або розірвати чи припинити його 
шляхом подання заяви до Банку та  за умови відсутності будь-якої заборгованості за Рахунком. 
5. Банк має право відмовитись від підтримання ділових відносин (обслуговування), у тому числі шляхом 
розірвання ділових відносин, відмови у проведенні фінансової операції, закриття рахунку у порядку та на 
умовах відповідно до чинної редакції ДКБОФО, який розміщений на сайті Банку www.ideabank.ua. 
6. Клієнт з метою виконання/зміни/припинення Договору та/або захисту прав споживача  може  
звернутися до Банку особисто з усною чи письмовою заявою, зокрема: за телефоном 0800502030 
(+380342558762 для дзвінків з-за кордону), за адресою  info@ideabank.ua або на сайті Банку 
www.ideabank.ua), а також звернутись до Національного Банку України (за телефоном 0800505240, за 
адресою nbu@bank.gov.ua, за адресою вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601). 
7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим 
Договором у випадку якщо вони доведуть, що порушення сталося внаслідок випадку, або настання та дії 
обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або 
запобігти. До таких обставин належать події, передбачені Цивільним Кодексом України (форс-мажорні 
обставини) які засвідчуються Торгівельно-промисловою палатою України та уповноваженими нею 
регіональними торгово-промисловими палатами та/або факт настання яких встановлений законодавством. 
8. У разі невиконання або неналежного виконання Банком обов’язків за цим Договором, Банк несе 
відповідальність згідно з чинним законодавством. У випадку порушення строку виконання грошового 
зобов‘язання Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України 
від суми невиконаного грошового зобов‘язання за кожний день прострочки. При цьому не здійснюється 
нарахування пені при настанні обставин, зазначених у п.7. Договору. 
9. Суперечки або претензії в рамках цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при 
недосягненні згоди, у судовому порядку, відповідно чинного законодавства України. 
10. Договір укладений на невизначений строк,  набуває чинності з дня його укладання. Зобов‘язання 
Сторін за Договором діють до їх повного виконання. 
11. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. 
12. Клієнт підтверджує, що __.__.20__р. отримав примірник Договору № _____ від __.__.20__р. платіжну 
картку (якщо Instant-картка, яка надається у день укладання Договору) __хххх хххх__ та ПІН-код до неї (у 
окремому конверті або встановленням у терміналі Банку) і реквізити Рахунку. 

РЕКВІЗІТИ СТОРІН 

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

КЛІЄНТ: 
ПІБ _____ 
Адреса проживання: _____ 
Контактні телефони: _____ 
E-Mail _____ 
Слово-пароль картки ___________________ 
 

 
___________________Підпис 

Відмітки банку 
Відкрити поточний рахунок _____у _____дозволяю. 
Керівник (уповноважена особа) ______________  Дата відкриття поточного  рахунку __.__.20__р. 
Документи на оформлення відкриття поточного рахунку перевірив ________________ 
Головний бухгалтер (відповідальна особа, яка контролює присвоєння номера поточного  рахунку)_________ 
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Додаток 1  
До Договору Договір банківського рахунку 

№  _____ 

 
  

Заява на  постійно-діюче розпорядження 
 
Я, /_____надаю Постійно-діюче розпорядження (Надалі – ПДР) на здійснення АТ «Ідея Банк» продажу на 
міжбанківському валютному ринку України усіх надходжень на мій рахунок  _____, здійснених за міжнародною 
системою  SWIFT, у гривню. 
 
Доручаю Банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок _____ 
 
Доручаю Банку утримати всі витрати, пов‘язані із продажем валютних коштів, у тому числі (але не 
обмежуючись) суми комісійної винагороди, згідно з чинними Тарифами Банку, та платежів, згідно тарифами 
міжнародних систем переказу та чинного законодавства України. 
 
 
 
Підпис Клієнта  _____________________       Дата __.__.20__р. 


