
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА АТ «ІДЕЯ БАНК» 
НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГА ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ ТА ВІДТИСКУ ПЕЧАТКИ 
БАНКУ 
 
м. Львів            «12» травня  2021 року 
 
Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – «Банк»), в особі Власенка Михайла Валерійовича, який діє на підставі 
Статуту Банку, пропонує будь-яким фізичним особам, що мають намір укласти з Банком договір про надання 
фінансової послуги, до моменту укладення такого  договору, укласти із Банком Договір про використання аналога 
власноручного підпису та відтиску печатки Банку (надалі-Договір), на наступних умовах : 
1. Банк, керуючись вимогами ст.207 Цивільного кодексу України та з метою подальшого укладення  договорів про 
надання фінансових послуг між Банком та фізичними особами, що визначаються згідно умовами преамбули цієї 
Оферти (надалі – Клієнти), має право, під час підписання  договорів, застосовувати аналог власноручного підпису 
уповноваженої особи Банку – Директора департаменту кредитного адміністрування Куніцького Романа 
Васильовича, який діє на підставі Довіреності №571/21 від 04.01.2021р. та відтиск печатки Банку, відтворених за 
допомогою технічного пристрою. Зразки таких, аналога власноручного підпису та відтиску печатки, наведені в цьому 
пункті, а саме: 

 
(зразок аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку) 

2. Акцептування даної Публічної Оферти здійснюється за адресами місцезнаходження структурних підрозділів Банку 
та банків-партнерів, перелік яких оприлюднений на сайті   Банку https://ideabank.ua/ (надалі – сайт Банку), шляхом 
подання разом з документами, необхідними для ідентифікації Клієнта Заяви про акцепт Публічної оферти (надалі  - 
Заява про акцепт) за формою, встановленою Банком, яка є невід’ємною частиною Договору та може бути отримана 
для заповнення у структурних підрозділах Банку та банків-партнерів. 
3. Дана Публічна оферта та Заява про акцепт (акцепт Клієнта) разом складають єдиний документ – Договір про 
використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку. 
4. Дана Публічна оферта набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на сайті Банку та діє до дати 
оприлюднення заяви про відкликання Публічної оферти на сайті Банку. 
5. У разі прийняття Клієнтом Заяви про акцепт Публічної оферти та з моменту її підписання, Банк та Клієнт (надалі – 
Сторони) погоджують та безвідклично підтверджують, що: 

а) Договір укладено, у тому числі, на підставі принципу «свободи договору», визначеного  ст. 6 та 627 
Цивільного кодексу України; 
б) Положення Договору їм зрозумілі та є справедливими; 
в) Договір, укладений з наміром створити правові наслідки, що ним обумовлені; 
г) Їм цілком зрозуміла природа цього правочину, права та обов’язки Сторін, що виникають на його підставі; 
д) Не існує жодних обставин, що можуть перешкодити Стронам в укладенні чи застосуванні положень 
Договору; 
е) Використання аналога власноручного підпису уповноваженого представника Банку та відтиску печатки 
Банку може використовуватись  під час укладення Договору страхування, за яким Банк є страховим агентом. 

6. Договір вважається укладеним з моменту подання Клієнтом Заяви про акцепт і діє протягом невизначеного 
строку. 
7. Договір може бути розірваний з ініціативи Банку ї за умови письмового повідомлення Клієнта за 3 (три) 
календарних дні, шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Банку. 
8. Договір може бути розірваний достроково за погодженням Сторін та/або в інших випадках, передбачених 
законодавством України. 
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