
ДОГОВІР № CODE ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ  КЛІЄНТА ТА АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ АТ «ІДЕЯ 
БАНК»  ПРО ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГА ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ ТА ВІДТИСКУ ПЕЧАТКИ БАНКУ  

м.________                                                                 ДАТА 
 

Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – Банк), в особі уповноваженого працівника, з однієї 
сторони, та Прізвище Ім'я По-батькові, ідентифікаційний код ххххххххх, дата народження ДД.ММ.РРРРр, 
паспорт серія ХХ № YYYY, виданий ________________ _______ України у м. _________ DD.MM.YYYYр., 
телефон 0ХХХХХХХХХ (надалі – Клієнт), з другої сторони, а разом – «Сторони»,  уклали цей Договір про 
використання електронного підпису клієнта та акцепт публічної оферти АТ «Ідея Банк» про використання 
аналога власноручного підпису та відтиску печатки Банку (далі – Договір) про наступне: 

1.1. Електронний підпис (далі – ЕП) –  дані в електронній формі, які додаються до інших електронних 
даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних (в т.ч. ОТР-
пароль, який містить одноразовий ідентифікатор). 

1.2. «ОТР-пароль» – форма ЕП у вигляді набору літерних та/або цифрових символів, що генерується 
Банком та надсилається Клієнту за допомогою sms-повідомлення на Фінансовий номер Клієнта 
безпосередньо перед підтвердженням волевиявлення Клієнта і повідомляється Клієнтом до Банку, якщо він 
прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір. Можливість використання ОТР-паролю як ЕП 
обмежена в часі та вказується в тексті sms-повідомлення. 

1.3. Сторони дійшли взаємної згоди, що підписанням цього Договору: 
1.3.1.  Клієнт акцептує Публічну оферту АТ «Ідея Банк» на укладення Договору про використання аналога 

власноручного підпису та відтиску печатки Банку, яка розміщена на сайті Банку www.ideabank.ua на умовах, 
запропонованих Банком; 

1.3.2.  Подальше підписання договорів щодо отримання банківських послуг у вигляді електронного 
документа, може здійснюватись шляхом використання ЕП Клієнтом та Кваліфікованого електронного 
підпису Банком. Сторони погоджуються, що наданням Клієнтом до Банку ОТР-паролю та підтвердженням 
Банком його достовірності Сторони визнають укладені правочини у вигляді електронного документа, а 
також погоджуються, що ризик збитків, що можуть бути заподіяні підписувачам і третім особам несе 
сторона, з вини якої такі збитки виникли.  

1.4. Підписанням цього Договору, Клієнт: 
1.4.1. надає згоду на використання власного номеру телефону зазначеного в цьому Договорі як 

Фінансового номеру телефону для отримання SMS-повідомлень, що містять ОТР-пароль, з метою 
подальшого підписання ЕП договорів про отримання банківських послуг у вигляді електронного документа 
та підтверджує, що номер телефону, що зазначений нижче, належить виключно йому, а відтак накладений 
ЕП однозначно пов’язаний з Клієнтом, і не пов’язаний з жодною іншою особою та прирівнюється до 
власноручного підпису і  створює для Клієнта  юридичні наслідки; 

1.4.2. доручає Банку вважати наведений у цьому Договорі свій власноручний підпис зразком, обов’язковим 
при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті ним в Банку. 

1.5. Накладення ЕП  здійснюється шляхом підтвердження Банком достовірності ОТР- паролю, що був 
повідомлений Банку Клієнтом після його автентифікації. 

1.6. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов’язані з ним, зокрема з дійсністю, 
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням 
наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами 
чинного законодавства України. 

1.7. Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Клієнт надає Банку згоду на збір, 
обробку, зберігання та розголошення/передачу своїх персональних даних БКІ та іншим третім особам, які 
узгоджені Сторонами. 

1.8. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до моменту волевиявлення 
про припинення однією із Сторін, але в будь якому разі не раніше повного виконання Клієнтом зобов’язань 
за угодою/угодами про надання банківського продукту і  є укладеним у письмовій формі. 

1.9. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, що є невід'ємними 
частинами цього Договору, які набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами. 

1.10. Даний Договір укладено українською мовою в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної зі Сторін та Клієнт підтверджує факт отримання свого примірника. 

  

 

Банк: 
 
 
 
 
___________________________________  
(підпис) 

Клієнт: 
ПІБ Клієнта:  
Адреса проживання:  
Фінансовий номер:  
Електронна адреса  (e-mail):  
___________________________________  
(підпис) 

http://www.ideabank.ua/

