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ПРЕАМБУЛА
Відповідно до ст. 633, 634 Цивільного
кодексу України АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк) оголошує
Публічну пропозицію на укладання договору
комплексного
обслуговування
бізнесклієнтів нерезидентів (надалі – Публічна
пропозиція/Договір) на умовах, що наведені
нижче.
Банк, діючи на підставі ст. 633, 641, 644
Цивільного кодексу України, звертається з
цією Публічною пропозицію та бере на себе
зобов’язання
перед
іноземними
представництвами, юридичними особами –
нерезидентами (в тому числі нерезидентами
–
інвесторами),
представництвами
юридичних осіб – нерезидентів, що створені
відповідно до законодавства інших країн
(надалі – Клієнт), які приймуть (акцептують)
умови цієї Публічної пропозиції Банку,
надавати комплексне обслуговування в
порядку та на умовах, передбачених цим
Договором (включаючи всі додатки до
нього), обраної Клієнтом послуги та
Тарифами Банку, які було встановлено
Банком та які оприлюднено на офіційному
сайті Банку www.unexbank.ua (надалі –
Офіційний сайт Банку).
Приймання
(акцептування)
даної
Публічної
пропозиції
здійснюється
за
адресами місцезнаходження установ Банку,
перелік яких оприлюднений на офіційному
сайті Банку
www.unexbank.ua
шляхом
підписання договору на приєднання (надалі –
Договір приєднання) до цієї Публічної
пропозиції який можливо отримати за
місцезнаходженням таких установ.
Ця Публічна пропозиція із всіма
Додатками до неї, Договорами приєднання
разом складають єдиний Договір.
Тарифи Банку, в тому числі Тарифні
пакети, процентні ставки по вкладам
(депозитам) (надалі – Тарифи), під якими
розуміються будь-які встановлені Банком
грошові винагороди за надання послуг та
розмір процентних ставок за вкладами
(депозитами),
вважаються
невід’ємною
частиною цього Договору.

PREAMBLE
Pursuant to Articles 633, 634 of the Civil Code of
Ukraine UNEX BANK JOINT STOCK COMPANY
(hereinafter – the Bank) announces a Public
Offer for an Agreement for Integrated Servicing
of Non-resident Business Clients (hereinafter –
the Public Offer/Agreement) upon the terms
below.
The Bank, acting under Articles 633, 641, 644 of
the Civil Code of Ukraine, addresses with this
Public Offer and undertakes obligations before
foreign representative bodies, non-resident legal
entities (including non-resident investors),
representative bodies of non-resident legal
entities established according to the laws of
other countries (hereinafter – the Client), which
will accept the terms of this Public Offer of the
Bank, to provide integrated servicing, in the
manner and under the terms and conditions
provided for herein (including all Appendices
hereto), of the service selected by the Client and
Bank Tariffs set by the Bank and which are
published on the official website of the Bank
www.unexbank.ua (hereinafter – the Official
Website of the Bank).

The present Public Offer is accepted at the
locations of the Bank’s institutions, with the list
published on the official website of the Bank
www.unexbank.ua by signing an accession
agreement (hereinafter – the Accession
Agreement) to this Public Offer which can be
obtained at the location of such institutions.
This Public Offer with all its Appendices and
Accession Agreements collectively constitute a
single Agreement.
The Bank’s Tariffs, including Tariff Packages,
interest rates on deposits (hereinafter – the
Tariffs),
which
means
any
monetary
remuneration set by the Bank for the provision of
services and the amount of interest rates on
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Дана Публічна пропозиція Банку deposits, shall be considered an integral part
набирає чинності з дати її офіційного hereof.
оприлюднення на офіційному сайті Банку
www.unexbank.ua та діє до дати офіційного This Public Offer of the Bank shall come into
оприлюднення інформації про внесення змін force from the date of its official publication on
(нової редакції) або заяви про відкликання the
official
website
of
the
Bank
Публічної пропозиції на Офіційному сайті www.unexbank.ua and is valid until the date of
Банку www.unexbank.ua.
official
publication
of
information
on
amendments (new edition) or application for
withdrawal of the Public Offer on the Official
РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Website of the Bank www.unexbank.ua.
Вкладник - суб’єкт господарювання, який
здійснив
розміщення
безготівкових
грошових коштів на вкладний (депозитний) SECTION 1. TERMS AND NOTIONS
рахунок у Банку на договірних умовах.
A Depositor is a business entity which has placed
Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, non-cash funds in a deposit account with the
який відкривається Банком Клієнту на Bank on contractual terms.
договірній основі для зберігання грошей, що
передаються Клієнтом в управління на Deposit account is an account opened by the
встановлений строк або без зазначення Bank to the Client on a contractual basis for
такого строку під визначений процент (дохід) storage of money transferred by the Client in
ставку і підлягають поверненню Клієнту trust for a specified period or without specifying
відповідно до чинного законодавства such a term at a certain interest rate (income)
України та умов договору.
and subject to return to the Client in accordance
Договірне списання - списання Банком з with applicable laws of Ukraine and the terms
рахунку Клієнта грошових коштів без hereof.
подання Клієнтом платіжного доручення, що
здійснюється
Банком
у
порядку, Contractual write-off is write-off of funds by the
передбаченому Договором та відповідно до Bank from the Client’s account without
чинного законодавства.
submission by the Client of a payment order
Електронний підпис (ЕП) – електронні дані, performed by the Bank in the manner prescribed
які додаються підписантом до інших hereby and in accordance with the applicable
електронних даних або логічно з ними laws.
пов’язуються і використовуються ним як Electronic signature (ES) is electronic data,
підпис.
added by the signatory to other electronic data or
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — logically associated with them and used as a
удосконалений електронний підпис, який signature.
створюється з використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису і Qualified Electronic Signature (QES) is an
базується на кваліфікованому сертифікаті advanced electronic signature which is created
відкритого ключа.
using a qualified electronic signature tool and is
Операційний день - частина робочого based on a qualified public key certificate.
(банківського) дня Банку, протягом якої
приймаються від Клієнта документи на Transaction day is part of the business (banking)
переказ і документи на відкликання та day of the Bank, during which documents for
можна, за наявності технічної можливості, transfer and revocation are accepted from the
здійснити їх оброблення, передавання та Client, if technically possible, to be processed,
виконання. Тривалість операційного дня transferred and executed. The duration of the
встановлюється Банком самостійно та
4
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закріплюється у внутрішніх нормативних transaction day is set by the Bank independently
актах.
and enshrined in internal regulations.
Операційний час – частина операційного дня
Банку,
протягом
якої
приймаються
документи на переказ і документи на
відкликання, що мають бути оброблені, Transaction time is part of the Bank’s transaction
передані та виконані Банком протягом цього day during which transfer and revocation
самого
робочого
(банківського)
дня. documents are accepted, to be processed,
Тривалість
операційного
часу transferred and executed by the Bank during the
встановлюється Банком самостійно та same business (banking) day. The duration of
закріплюється у внутрішніх нормативних transaction time is set by the Bank independently
актах.
and enshrined in internal regulations.
Підприємство
–
роботодавець
(Підприємство) – підприємство, з яким Банк
уклав Договір приєднання за зарплатним Enterprise-Employer
(Enterprise)
is
an
проектом.
enterprise with which the Bank has entered into
Платіжний інструмент - засіб певної форми an Accession Agreement under the remuneration
на паперовому, електронному чи іншому носії project.
інформації, який використовується для Payment instrument is a means of a certain form
ініціювання
переказів.
До
платіжних on paper, electronic or other media, which is used
інструментів належать документи на переказ to initiate transfers. Payment instruments
(зокрема
розрахункові
документи)
та include transfer documents (including settlement
електронні платіжні засоби.
documents) and electronic means of payment.
Поточний рахунок (Рахунок) – рахунок в
національній валюті України або в іноземній
валюті, що відкривається Банком Клієнту на Current account (Account) is an account in the
договірній основі для зберігання грошових national currency of Ukraine or in foreign
коштів і здійснення розрахунково-касових currency, opened by the Bank to the Client on a
операцій
за
допомогою
платіжних contractual basis for storage of cash and
інструментів відповідно до умов Договору та settlement and cash transactions using payment
вимог законодавства України.
instruments in accordance with the terms and
Робочий (банківський) день – будь-який conditions of the Agreement and the laws of
день, що визнається робочим для банків Ukraine.
згідно із законодавством України.
Business (banking) day is any day which is
Розрахунковий документ - документ на recognized as working for banks in accordance
переказ коштів, що використовується для with the laws of Ukraine.
ініціювання переказу з рахунка платника на Settlement document is a document for the
рахунок отримувача. Ініціювання переказу transfer of funds, used to initiate the transfer
здійснюється
за
такими
видами from the payer’s account to the receiver’s
розрахункових документів:
account. The transfer is initiated by the following
платіжне доручення; платіжна вимога- types of settlement documents:
доручення; розрахунковий чек; платіжна payment order; payment request-order; check
вимога; меморіальний ордер.
payable in account; payment request; transaction
Сторони – Сторони за Договором (Клієнт та memo.
Банк відповідно).
Тарифний пакет – сформований Банком за Parties are the Parties to the Agreement (the
певним критерієм перелік його діючих Client and Bank, respectively).
Тарифів, при обранні Клієнтом якого Банк Tariff package is a list of its current Tariffs
здійснює
розрахунково–касове formed by the Bank according to a certain
5
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обслуговування Клієнта за визначеними criterion, by which, upon selection by the Client,
таким
переліком
Тарифами.
Обрання the Bank performs settlement and cash servicing
Клієнтом
певного
Тарифного
пакету of the Client according to the Tariffs specified
фіксується в Договорі приєднання.
thereby. The Client’s choice of a certain Tariff
FATCA - Закон Сполучених Штатів Америки Package is recorded in the Accession
«Про податкові вимоги до іноземних Agreement.
рахунків» (Foreign Account Tax Compliance FATCA is the United States Tax Accounts
Act), який набув чинності з 01.07.2014р, Compliance Act, which came into force on July 1,
спрямований на запобігання легалізації 2014, aims to prevent money laundering and to
злочинних доходів та визначає обов’язкові determine the procedures, mandatory for all
для всіх фінансових установ-учасників FATCA financial institution, including the Bank,
FATCA, у тому числі Банку, процедури щодо:
with regard to:
- проведення ідентифікації нових та існуючих
Клієнтів з метою виявлення Податкових
резидентів США, тобто Клієнтів та/або - identification of new and existing Clients in
уповноважених
осіб
Клієнтів
які
є order to identify US tax residents, i.e. Clients
громадянами США, мають постійне місце and/or authorized persons of Clients who are US
проживання на території США або з інших citizens, have permanent residence in the US or
підстав зобов’язані сплачувати податки are otherwise required to pay taxes in
відповідно до законодавства США, та надали accordance with US law, and provided the Bank
Банку заповнену відповідно до вимог with the form W9 (W-8BEN, etc.) filled in
Податкової служби США форму W9 (W-8BEN accordance with the requirements of the US Tax
тощо) із зазначенням ідентифікаційного Service, indicating the US Taxpayer Identification
номера платника податків США (TIN) Клієнта Number (TIN) of the Client/Client’s Authorized
/ уповноваженої особи клієнта (надалі – Person (hereinafter – FATCA identification);
FATCA-ідентифікація);
- надання звітності до Податкової служби
США (Internal Revenue Service), зокрема, - providing reporting to the US Internal Revenue
інформації
про
Клієнтів-податкових Service, in particular, information on US tax
резидентів США, їх рахунки та операції за residents, their accounts and transactions, on
ними, про осіб, які не надали необхідної persons who failed to provide the necessary
інформації
для
проведення
FATCA- information for FATCA identification, etc.;
ідентифікації тощо;
- розкриття інформації про результати - disclosure of information on the results of
FATCA-ідентифікації на запит податкової FATCA identification upon the request of the US
служби США, осіб, що приймають участь в tax service, of the persons involved in the transfer
переказі коштів на рахунки Клієнта, а також в of funds to the Client’s accounts, as well as in
інших випадках, передбачених FATCA;
other cases provided for by FATCA;
- утримання
«штрафного»
податку - withholding a penalty tax in the amount of 30%
(withholding) в розмірі 30% від сум переказів of the amounts of transfers of Clients who has
Клієнтів, які не надали необхідної інформації not provided the necessary information for
для проведення FATCA-ідентифікації, з FATCA identification, followed by the transfer of
наступним переказом зазначених сум до these amounts to the US Tax Service;
податкової служби США;
- fulfillment of other requirements provided for by
- виконання інших вимог, передбачених the Law of the United States of America On Tax
Законом Сполучених Штатів Америки «Про Requirements for Foreign Accounts, in
податкові вимоги до іноземних рахунків» у accordance with the Law of Ukraine On
відповідності до Закону України «Про Ratification of the Agreement between the
ратифікацію Угоди між Урядом України та Government of Ukraine and the Government of the
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Урядом Сполучених Штатів Америки для United States of America to improve
поліпшення виконання податкових правил й implementation of the tax rules and the
застосування положень Закону США "Про provisions of the US Law On Tax Requirements
податкові вимоги до іноземних рахунків" for Foreign Accounts (FATCA).
(FATCA).
WEB BANKING is a service of remote access to
WEB-БАНКІНГ - сервіс віддаленого доступу до current accounts and/or current accounts with
поточних рахунків та/або поточних рахунків з the use of payment cards and/or deposit
використанням платіжних карток та/або accounts with the use of the Internet, which
вкладних
(депозитних)
рахунків,
з enables the Client to receive services under the
використанням мережі Internet, що дозволяє terms and conditions of the Agreement, including
Клієнту отримувати послуги згідно умов receiving information on the status of such
Договору, в т. ч. отримувати інформацію про account, statements on this account, as well as
стан такого рахунку, виписки по даному to exchange information between the Bank and
рахунку, а також здійснювати обмін the Client.
інформацією між Банком та Клієнтом.
Other terms and notions used herein shall be
Інші терміни та поняття, які вживаються у used in the meaning defined by the applicable
Договорі,
застосовуються
в
значенні, laws of Ukraine, including regulations of the NBU,
визначеному
чинним
законодавством the rules of the IPS.
України, в т. ч. нормативно-правовими
актами НБУ, правилами МПС.
SECTION 2. OPENING AND MAINTENANCE OF A
РОЗДІЛ 2. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ CURRENT ACCOUNT
ПОТОЧНОГО РАХУНКУ
2.1. Банк на підставі наданої Клієнтом заяви 2.1. The Bank shall open a current account
про відкриття поточного рахунку та інших (accounts) in the national and/or foreign
документів,
передбачених
чинним currency by virtue of the Client’s application for
законодавством України відкриває Клієнту opening a current account and other documents
поточний (поточні) рахунок (рахунки) у provided for by the applicable laws of Ukraine
національній та/або іноземній валюті (надалі (hereinafter – the Account) and perform its
за розділом - Рахунокта здійснює його (їх) (their) settlement and cash servicing in
розрахункове та касове обслуговування accordance with the applicable laws of Ukraine,
відповідно до чинного законодавства the regulations of the NBU and the terms of the
України, нормативно-правових актів НБУ та present Public Offer.
умов цієї Публічної пропозиції.
2.2. Відкриття поточного (поточних) рахунку 2.2. A current account (accounts) shall be
(рахунків)
здійснюється
на
підставі opened under the Accession Agreement signed
підписаного
Клієнтом
Договору
на by the Client.
приєднання.
2.3. За користування грошовими коштами 2.3. For the use of the Client’s funds, the Bank
Клієнта Банк нараховує та сплачує проценти shall accrue and pay interest in the amount
в розмірі, згідно з діючими Тарифами Банку specified in the current Tariffs of the Bank and/or
та/або умовами додаткових угод/договорів the
terms
of
supplementary
до Договору приєднання.
agreements/contracts
to
the
Accession
Agreement.
2.4. Платіжні
документи
Клієнта
приймаються Банком протягом операційного 2.4. The Client’s payment documents shall be
дня. Платіжні документи, отримані від accepted by the Bank during the transaction day.
Клієнта
протягом
операційного
часу, Payment documents received from the Client
7
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виконуються в день одержання документа, а during the transaction time shall be executed on
документи, що отримані після закінченні the day of the receipt of the document, and the
операційного часу виконуються не пізніше documents received after the end of the
наступного операційного дня. Платіжні transaction time shall be executed not later than
документи, що отримані від Клієнта в the next transaction day. The payment
післяопераційний час можуть бути виконані у documents received from the Client within the
цей самий день згідно з діючими Тарифами. post-transaction period may be executed on the
2.5. Тривалість
операційного
та same day in accordance with the applicable
післяопераційного
часу
Банку Tariffs.
встановлюється Банком самостійно згідно з 2.5. The duration of the Bank’s transaction and
регламентом роботи Банку. Інформація про post-transaction time shall be set by the Bank
встановлений
регламент
роботи
та independently, in accordance with the Bank’s
тривалість
операційного
та regulations. Information on the work schedule
післяопераційного часу розміщується в established and duration of transaction and postприміщеннях Банку на дошці об’яв та на transaction time is placed in the Bank’s premises
Офіційному сайті Банку.
on the bulletin board and on the Bank’s Official
2.6. Клієнт
доручає
Банку
самостійно Website.
списувати грошові кошти з його Рахунку в 2.6. The Client shall instruct the Bank to
оплату за надані Банком розрахункові та independently write funds off from their Account
касові послуги згідно з діючими Тарифами.
to pay for the settlement and cash servicing
2.7. Помилково зараховані на Рахунок provided by the Bank in accordance with the
Клієнта кошти повертаються Клієнтом в applicable Tariffs.
порядку,
передбаченому
чинним 2.7. The funds erroneously credited to the
законодавством України і нормативно- Client’s Account shall be returned by the Client in
правовими актами НБУ.
the manner prescribed by the applicable laws of
2.8. Всі інші відносини між Банком і Клієнтом, Ukraine and regulations of the NBU.
не урегульовані цією Публічною пропозицією, 2.8. All other relations between the Bank and the
вирішуються шляхом підписання окремих Client, not regulated by this Public Offer, shall be
договорів чи додаткових угод до Договору settled by signing separate or supplementary
приєднання
та
на
підставі
чинного agreements to the Accession Agreement and on
законодавства України.
the basis of the applicable laws of Ukraine.
2.9. Банк зобов’язується:
2.9.1. Відкрити Клієнту Рахунок на підставі 2.9. The Bank undertakes:
заяви про відкриття поточного рахунку та за 2.9.1. To open an Account for the Client on the
умови надання ним необхідного пакету basis of the application for opening a current
документів
передбаченого
чинним account, and provided they submit the necessary
законодавством України для відкриття package of documents provided for by the
Рахунку.
applicable laws of Ukraine for opening an
2.9.2. Надати Клієнту довідку про відкриття Account.
Рахунку із зазначенням номеру Рахунку.
2.9.2. To provide the Client with a certificate of
У подальшому, поточні рахунки в інших account opening indicating the Account number.
валютах з таким же номером у випадку, якщо Subsequently, current accounts in other
вони не були відкриті під час оформлення currencies and with the same number, if they
Договору
приєднання,
відкриваються were not opened at the time of the Accession
Клієнту в рамках цієї Публічної пропозиції, на Agreement, shall be opened to the Client
підставі його письмової заяви та інших hereunder, on the basis of the written application
документів, необхідних для відкриття таких and other documents required to open such
рахунків,
передбачених
нормативно- accounts, provided for in the regulations of the
правовими актами НБУ, і обслуговуються NBU, and are maintained in accordance with the
8

PUBLIC OFFER OF UNEX BANK JSC
for entering into an Agreement for Integrated Servicing of Non-resident Business Clients
відповідно до умов цієї Публічної пропозиції terms of the present Public Offer and applicable
та чинного законодавства України.
laws of Ukraine.
2.9.3. При відкритті Рахунку ознайомити
Клієнта з Тарифами.
2.9.3. When opening an Account, to acquaint the
2.9.4. Забезпечити
збереження
коштів Client with the Tariffs.
Клієнта.
2.9.5. Надавати Клієнту розрахункові та 2.9.4. To ensure that the Client’s funds are saved.
касові послуги, а також інші послуги, 2.9.5. To provide the Client with settlement and
пов’язані з обслуговуванням Рахунку, за cash services, as well as other services related to
переліком, відповідно до Тарифів та умов цієї the maintenance of the Account, according to the
Публічної пропозиції.
list, under the Tariffs and terms hereof.
2.9.6. Надавати
Клієнтові
можливість
здійснення платежів з Рахунку за допомогою 2.9.6. To provide the Client with the opportunity
системи
дистанційного
обслуговування to make payments from the Account using the
«WEB-БАНКІНГ», у випадку обрання Клієнтом WEB BANKING electronic banking system, in
такої послуги.
case the Client chooses such a service.
2.9.7. Своєчасно здійснювати розрахункові 2.9.7. To timely make settlement statements
операції в межах залишку коштів на Рахунку within the balance of funds on the Client’s
Клієнта, в тому числі з урахуванням сум Account, including the amounts of receipts
надходжень протягом операційного дня, during the transaction day, in accordance with
відповідно до Закону України «Про платіжні the Law of Ukraine On Payment Systems and
системи та переказ коштів в Україні» та Funds Transfer in Ukraine and regulations of the
нормативно-правових актів НБУ. У разі NBU. In case of absent or insufficient of funds on
відсутності або недостатності коштів на the Client’s Account at the time of submission of
Рахунку Клієнта на момент подання settlement documents to the Bank, and to return
розрахункових
документів
до
Банку, settlement documents without execution not
повертати розрахункові документи без later than the next business (banking) day with a
виконання не пізніше наступного робочого mark of the reasons for return.
(банківського) дня з відміткою про причини
повернення.
2.9.8. Забезпечувати своєчасне зарахування 2.9.8. To ensure timely crediting of funds to the
коштів на Рахунок Клієнта в такому порядку: Client’s Account as follows:
 у день отримання платіжних документів, 
on the day of receipt of payment
якщо вони надійшли протягом операційного documents, if they were received during the
дня;
transaction day;
 не пізніше наступного операційного дня, 
not later than the next business day, if the
якщо платіжні документи надійшли після payment documents were received after the end
закінчення операційного дня;
of the business day;
 в день настання дати валютування.

on the day of the value date.
2.9.9. Здійснювати
списання
грошових 2.9.9. To write funds off from the Client’s
коштів з Рахунку Клієнта на підставі його Account, with or without the order, on the
розпорядження або без його розпорядження, grounds provided for by the applicable laws of
з
підстав
передбачених
чинним Ukraine, as well as in cases established by this
законодавством України, а також у випадках, Public Offer or other agreements concluded by
встановлених цією Публічною пропозицією the Client with the Bank and/or third parties and
або
іншими
договорами,
укладеними (or) applicable laws.
Клієнтом з Банком та/або третіми особами та
(або) чинним законодавством.
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2.9.10.
Приймати
розрахункові 2.9.10. To accept settlement documents, with
документи, кошти за якими надійшли на the funds received in favor of the Client, within
користь Клієнта, протягом операційного дня the transaction day of the Bank in accordance
Банку у відповідності до законодавства with the laws of Ukraine, including the regulations
України, в тому числі нормативно-правових of the NBU.
актів НБУ.
2.9.11.
Перевіряти
відповідність 2.9.11. To check adequacy of filling in the details
заповнення
реквізитів
розрахункових of settlement documents, with the funds
документів, кошти за якими надійшли на received in favor of the Client, in accordance with
користь Клієнта, згідно вимог нормативно- the requirements of the regulations of the NBU,
правових актів НБУ та зараховувати кошти на and to credit funds to the Account only if there
Рахунок
лише
у
разі
відсутності are no discrepancies.
розбіжностей.
У разі виявлення розбіжностей у In case of discrepancies in the details of the
реквізитах
перевірених
розрахункових settlement documents verified, with the funds
документів, кошти за якими надійшли на received in favor of the Client, the Bank
користь Клієнта, Банк зобов`язується undertakes to credit such funds to the account
зарахувати такі кошти на рахунок «Кредитові Loan Amounts to be Clarified and to send a
суми до з`ясування» і надіслати запит до request to the payer’s bank in accordance with
банку платника згідно вимог нормативно- the NBU regulations. If within the period
правових актів НБУ. Якщо протягом established from the date of sending the request,
встановленого строку з дня надсилання no reply is received from the payer’s bank, the
запиту, відповідь від банку платника не unclarified amount is returned to the payer’s bank
одержана, нез`ясована сума повертається в to the same account from which it was received,
банк платника на той самий рахунок, з якого indicating the reason for its return.
вона надійшла, із зазначенням причини її
повернення.
2.9.12. To perform, on behalf of the Client,
2.9.12.
Здійснювати за дорученням purchase/sale of non-cash foreign currency for
Клієнта
купівлю/продаж
безготівкової the national currency, as well as the exchange of
іноземної валюти за національну валюту, а currency values (purchase/sale of one currency
також
обмін
валютних
цінностей for another, if national currency calculations are
(купівля/продаж однієї валюти за іншу при absent), in accordance with the applicable laws
відсутності в розрахунках національної of Ukraine.
валюти)
відповідно
до
чинного
законодавства України.
- Applications for purchase and/or sale and/or
- Заяви про купівлю та/або продаж та/або exchange of foreign currency received by the
обмін іноземної валюти, що надійшли до Bank at the time specified by the Tariffs shall be
Банку у час, визначений Тарифами, accepted by the Bank prior to the execution of the
приймаються
Банком
до
виконання transaction business day.
поточного операційного дня.
At the same time, applications for the purchase
of foreign currency shall be accepted for
При цьому, заяви на купівлю іноземної execution by the Bank only under the following
валюти приймаються до виконання Банком conditions:
лише за наступних умов:
- transfer by the Client, not later than the time
- перерахування Клієнтом не пізніше часу, specified in the Tariffs, on the day of submission
визначеного Тарифами, у дня подання заяви, of the application, funds in hryvnias in the
коштів у гривнях в обсязі, достатньому для amount sufficient for the purchase of the
здійснення операції з купівлі зазначеного в specified amount of foreign currency (at the
заяві обсягу іноземної валюти (за курсом exchange rate of hryvnia to foreign currency on
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гривні до іноземної валюти в день the day of crediting funds in hryvnia specified in
зарахування коштів у гривні, зазначеним у the application, but not lower than the NBU
заяві, але не нижче ніж за курсом НБУ, exchange rate set on this day),
встановленим на цей день),
- available grounds/obligations for the purchase
- наявності
підстав/зобов’язань
для of foreign currency, confirmed by the relevant
проведення купівлі іноземної валюти, що documents submitted to the Bank,
підтверджуються
відповідними
документами, які подаються до Банку,
- payment of taxes and commissions of the Bank,
- сплати податків та комісійної винагороди to the account determined by the Bank, taking
Банку, на визначений Банком рахунок, з into account the terms and restrictions specified
урахуванням
строків
та
обмежень by the regulations of the NBU.
визначених нормативно-правовими актами Currency assets are purchased, sold or
НБУ.
exchanged at the rate specified by the Client in
Купівля, продаж або обмін валютних the application and/or at the rate of the
цінностей здійснюється за курсом вказаним authorized Bank, which is determined in
Клієнтом у заяві та/або за курсом accordance with the requirements of the
уповноваженого Банку, що визначається applicable laws of Ukraine.
згідно з вимогами чинного законодавства After transactions on purchase, sale or exchange
України.
of currency assets, the Bank provides the Client
Після здійснення операцій з купівлі, with information in a written and, if possible, in
продажу або обміну валютних цінностей Банк electronic form (including by means of the WEB
надає Клієнту інформацію в письмовій та, за BANKING system) on the amount bought, sold or
можливістю, в електронній формі (в тому exchanged, the rate at which the foreign currency
числі засобами системи «WEB-БАНКІНГ») про was bought, sold or exchanged, as well as on the
суму купленої, проданої або обміняної , курс, amount of all costs paid by the Client for such
за яким іноземна валюта була куплена, transactions, etc.
продана або обміняна і, суму всіх витрат, яку
сплатив Клієнт за проведення таких операцій The Bank reserves the right to cancel
тощо.
applications submitted after the term specified
Банк
залишає
за собою
право or filled in violation of the law, or if the Client has
анулювати заяви, що надані пізніше not provided the Bank with the necessary
зазначеного строку або заповнені з documents, including documents required to
порушеннями вимог законодавства, або examine the Client and its financial transaction,
якщо для виконання заяв Клієнт не надав до or if the financial transaction of the Client
Банку необхідних документів, в тому числі contains features, subject to financial
документів, необхідних для вивчення Клієнта monitoring.
та його фінансової операції, або якщо
фінансова операція Клієнта містить ознаки
такої, що підлягає фінансовому моніторингу. Applications for purchase/sale of non-cash
Заяви на купівлю/продаж безготівкової foreign currency, as well as for conversion
іноземної валюти, а також на проведення transactions, can be transferred from the Client
конверсійних операцій можуть передаватись to the Bank using the WEB BANKING system.
від Клієнта в Банк за допомогою системи
«WEB-БАНКІНГ».
2.9.13 The Client (their representative by proxy)
2.9.13.
Надавати
Клієнту
(його shall be provided with a statement on the Client’s
представнику за довіреністю) виписку по Account with the necessary documents
Рахунку Клієнта з доданням необхідних confirming the writing off/crediting of funds
документів,
що
підтверджують from/to the Client’s Account, in accordance with
списання/зарахування коштів з/на Рахунок the applicable laws of Ukraine, upon their first
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Клієнта,
відповідно
до
чинного request, on the next business (banking) day after
законодавства України, здійснюється за transactions on the Account.
першою його вимогою на наступний робочий
(банківський) день після здійснення операцій The statement on the movement of funds on the
по Рахунку.
Client’s Account can be provided by means of the
Виписка про рух коштів по Рахунку WEB BANKING system in the form of an
Клієнта може надаватися за допомогою electronic document, which is identical to the
системи
«WEB-БАНКІНГ»
у
вигляді paper one or at the Client’s request directly in the
електронного документу, який є ідентичним Bank in hard copy. In this case, each of the
паперовому або за зверненням Клієнта statements is the original and has equal legal
безпосередньо в Банку у паперовій формі. force.
При цьому, кожна з виписок є оригіналом і 2.9.14 The Bank provides other services, not
має однакову юридичну силу.
related to maintenance of the Client’s Account
2.9.14.
Надання інших послуг, що не (issuance of warranty obligations, consultative
відносяться до обслуговування Рахунку and legal, information and analytical services,
Клієнта (видача гарантійних зобов’язань, etc.) on the basis of separate agreements.
консультаційно-правові,
інформаційно- 2.9.15 To inform the Client of the change of the
аналітичні тощо) здійснюється Банком на Tariffs on the Account by placing in the Bank’s
підставі окремих договорів.
premises and posting on the Official Website of
2.9.15.
Інформувати Клієнта про зміну the Bank the relevant written information not less
Тарифів за Рахунком шляхом розміщення в than ten (10) calendar days prior to the date of
приміщенні Банку та на Офіційному сайті entry into force of these changes.
Банку відповідної письмової інформації не 2.9.16 To send a notification to the relevant
менше ніж за 10 (десять) календарних днів до supervisory authority on the opening or closing of
дати введення в дію цих змін.
the current Account of the Client - taxpayer and
conduct expenditure transactions on the Client’s
2.9.16.
Надіслати повідомлення до Account in the manner prescribed by Article 69 of
відповідного контролюючого органу про the Tax Code of Ukraine.
відкриття або закриття поточного Рахунку
Клієнта - платника податків та проводити
видаткові операції за Рахунком Клієнта в 2.10. The Client undertakes:
порядку,
визначеному
статтею
69 2.10.1. To comply with the requirements of the
Податкового кодексу України.
applicable Laws of Ukraine, Instructions, rules
and other regulations of the National Bank of
2.10. Клієнт зобов’язується:
Ukraine on settlement and cash transactions and
2.10.1.
Виконувати
вимоги
діючих reporting.
Законів України, Інструкцій, правил, інших
нормативно-правових актів Національного 2.10.2. To comply with the principles of
банку
України
з
питань
здійснення arrangement of non-cash payments, their forms,
розрахунково-касових операцій та надання standards of documents and document
звітності.
circulation, introduced into the economic
2.10.2.
Дотримуватися
принципів turnover of Ukraine, and the established rules of
організації безготівкових розрахунків, їх cash transactions. In this case, the Client is
форм,
стандартів
документів
і responsible for the accuracy of the details of the
документообігу,
що
впроваджені
в settlement document, including account
господарський
оборот
України,
та numbers and bank codes, the amount of value
встановлених правил ведення касових added tax and budget classification codes, as
операцій.
При
цьому
Клієнт
несе well as for adequacy of the information specified
відповідальність за правильність заповнення in the transfer document.
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реквізитів розрахункового документа, у тому
числі номерів рахунків і кодів банків, суми 2.10.3. To provide the Bank with a power of
податку на додану вартість і кодів бюджетної attorney for authorized representatives to
класифікації, а також за відповідність perform the powers specified, in particular,
інформації, зазначеної ним в документі на submission of paper settlement documents to
переказ.
the Bank, receipt of statements (their copies) on
2.10.3.
Надавати Банку довіреності на the Account(s).
уповноважених
представників
для
виконання ними визначених повноважень, 2.10.4. Immediately after revealing erroneous
зокрема, подання розрахункових документів crediting of funds, not belonging to the Client, to
на паперових носіях до Банку, отримання the Account, to notify the Bank and return the
виписок (їх дублікатів) по Рахунку(-ах).
erroneously credited funds to the account from
2.10.4.
Негайно,
після
виявлення which the erroneous crediting was made. In case
помилкового зарахування коштів, що Клієнту of receipt by the Bank of a notification of the
не належать, на Рахунок, повідомити про це erroneous crediting of funds to the Client’s
Банк і повернути помилково зараховані Account, to return the erroneously credited funds
кошти на рахунок, з якого було здійснено to the account from which the erroneous
помилкове зарахування. У разі надходження crediting was made within three (3) business
від Банку повідомлення про те, що ним (banking) days from the date of receipt of such
виявлене помилкове зарахування коштів на notification.
Рахунок Клієнта, повернути Банку помилково
зараховані кошти на рахунок, з якого було 2.10.5. In case of change of the actual or legal
здійснено помилкове зарахування, протягом address (location), composition of the
3 (трьох) робочих (банківських) днів від дати management, legal/tax status, other data which
надходження такого повідомлення.
may affect implementation of this Public Offer,
2.10.5.
У разі зміни своєї фактичної within five (5) business (banking) days, to notify
адреси
або
юридичної
адреси the Bank in writing of changes and provide the
(місцезнаходження), складу керівництва, Bank with appropriate constituent/registration
юридичного/податкового статусу, інших documents/duly certified copies of such
даних, що можуть вплинути на реалізацію цієї documents containing such changes.
Публічної пропозиції, протягом 5 (п’яти)
робочих
(банківських)
днів
письмово
повідомити Банк про зміни та надати до 2.10.6. To reissue the Account, in case of
Банку відповідні установчі / реєстраційні reorganization of the enterprise (merger,
документи/належним чином засвідчені копії acquisition, division, transformation), as well as
таких документів, які містять такі зміни.
in case of re-registration of the business entity
2.10.6.
У
випадку
реорганізації caused by change of its name, organizational and
підприємства (злиття, приєднання, поділу, legal form, form of ownership, within 3 days from
перетворення), а також у разі проведення the date of re-registration. For reissue of the
перереєстрації суб'єкта господарювання, Account, to provide the Bank with the same
викликаної зміною його назви, організаційно- documents as when opening the Account.
правової форми, форми власності, у 3-денний 2.10.7. To provide the Bank with the necessary
строк з дати перереєстрації переоформити documents and information on changes in the
Рахунок. Для переоформлення Рахунку statutory activities, composition of founders or
надати до Банку такі ж документи, що і при information on them and other data in order to
відкритті Рахунку.
comply with the laws governing prevention of
2.10.7.
Надавати
Банку
необхідні money laundering, terrorist financing and
документи та відомості про зміни у статутній proliferation of weapons of mass destruction for
діяльності,
складі
засновників
або preparation of the Bank’s reporting established
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відомостей про них та інші дані з метою by the regulations of the NBU and for its
виконання вимог законодавства, що регулює performance of the function of a currency
відносини у сфері запобігання легалізації supervision agent, within five (5) business
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним (banking) days from the date of introducing
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та relevant amendments or receiving a request from
фінансуванню
розповсюдження
зброї the Bank.
масового
знищення
для
складання
встановленої нормативно-правовими актами
НБУ звітності Банку та для здійснення ним 2.10.8. To provide the Bank with the information
функції агента валютного нагляду , протягом on affiliation of individuals who are officials of
5 (п’яти) робочих (банківських) днів з дати the Client, its representatives or founders (the
внесення відповідних змін або отримання end beneficial owners (controllers)) of the Client
відповідного запиту від Банку.
to those which, according to the Law of Ukraine
2.10.8.
Надавати Банку інформацію On Prevention and Counteraction to Legalization
щодо належності фізичних осіб, які є (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing
посадовими
особами
Клієнта,
його of Terrorism and Financing of the Proliferation of
представниками
або
засновниками Weapons of Mass Destruction, refer to politically
(кінцевими бенефіціарними власниками significant persons or persons related to
(контролерами)) Клієнта до тих, що згідно politically significant persons.
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 2.10.9. To timely make payments for
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму transactions performed by the Bank and services
та фінансуванню розповсюдження зброї provided in accordance with the Tariffs.
масового знищення» належать до політично 2.10.10 By January 20, to provide the Bank with
значущих осіб або осіб, пов’язаних з confirmation of the balance of funds on the
політично значущими особами.
Account as of January 1 in writing. If the Client
2.10.9.
Своєчасно здійснювати оплату failed to provide the Bank with confirmation of
за виконані Банком операції та надані the balance of funds on the Account as of
послуги згідно з Тарифами.
January 1 within the period specified in this item,
2.10.10.
В термін до 20 січня надавати до the balance shall be considered confirmed, with
Банку підтвердження залишку коштів на subsequent claims of the Client not accepted.
Рахунку станом на 01 січня в письмовій
формі. Якщо Клієнт не надав Банку 2.11. The Bank is entitled:
підтвердження залишку коштів на Рахунку 2.11.1. To require the Client to submit documents
станом на 01 січня в строк, визначений цим and information provided for by the applicable
пунктом,
залишок
вважається laws of Ukraine and regulations of the NBU,
підтвердженим та наступні претензії Клієнта including to identify, study and verify the Client,
не приймаються.
the authorized persons, to clarify its financial
condition, for all foreign exchange transactions
2.11. Банк має право:
for which the Bank performs the functions of a
2.11.1.
Вимагати у Клієнта надання foreign exchange supervision agent, etc. In case
документів та інформації, що передбачені the Client fails to provide the necessary
чинним
законодавством
України
та documents or information, or intentionally
нормативно-правовими актами НБУ, у т.ч. provides false information, to refuse the Client
для ідентифікації, вивчення та верифікації servicing.
Клієнта, уповноважених ним осіб, з'ясування
його фінансового стану, за всіма валютними 2.11.2. To use the Client’s funds on the Account,
операціями, за якими Банк виконує функції guaranteeing their availability and transactions in
агента валютного нагляду тощо. У випадку
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ненадання Клієнтом необхідних документів accordance with the applicable laws of Ukraine
чи інформації, або навмисного надання and the regulations of the NBU.
неправдивої інформації, відмовити Клієнту в
обслуговуванні.
2.11.3. To refuse the Client to open an Account
2.11.2.
Використовувати кошти Клієнта, and/or conduct a financial transaction and/or
які зберігаються на Рахунку, гарантуючи їх refuse
to
establish/maintain
business
наявність та проведення операцій відповідно (contractual) relations with the Client in cases as
до чинного законодавства України і follows:
нормативно-правових актів НБУ.
2.11.3.
Відмовити Клієнту у відкритті 2.11.3.1. if the financial transaction contains
Рахунку та/або проведенні фінансової signs of a suspicious one, in accordance with the
операції
та/або
відмовитись
від requirements of the laws in the field of prevention
встановлення/підтримання
ділових and counteraction to legalization (laundering) of
(договірних) відносин з Клієнтом у випадках: proceeds from crime, financing of terrorism and
2.11.3.1.
якщо
фінансова
операція financing of proliferation of weapons of mass
містить ознаки підозрілої відповідно до destruction;
вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 2.11.3.2. in case the Client fails to provide the
одержаних
злочинним
шляхом, necessary for the examination of clients and/or
фінансуванню тероризму та фінансуванню for fulfillment by the Bank other requirements of
розповсюдження зброї масового знищення;
the laws in the field of prevention and
2.11.3.2.
у разі ненадання Клієнтом counteraction to legalization (laundering) of
необхідних для вивчення клієнтів та/або для proceeds from crime, terrorist financing and
виконання
Банком
інших
вимог financing of proliferation, documents or
законодавства у сфері запобігання та information or establishment of unacceptably
протидії легалізації (відмиванню) доходів, high risk based on the results of risk assessment
одержаних
злочинним
шляхом, or re-assessment.
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, 2.11.4. To refuse the Client to provide services,
документів чи відомостей або встановлення perform transactions or suspend transaction(s)
Клієнту неприйнятно високого ризику за on the Account in case of their failure to comply
результатами оцінки чи переоцінки ризику.
with the requirements of the applicable laws of
2.11.4.
Відмовити Клієнту в наданні Ukraine (on the Account in foreign currency), the
послуг, в здійсненні операцій або зупинити Law of Ukraine On Payment Systems and Funds
операцію(ї) за Рахунком у випадку їх Transfer in Ukraine, regulations which govern the
невідповідності
вимогам
валютного special procedure of use of the Account and
законодавства України (за Рахунком в regulations of the National Bank of Ukraine
іноземній валюті), Закону України «Про governing the procedure for transactions on
платіжні системи та переказ коштів в customer accounts, failure to provide the Bank
Україні», нормативних актів, що регулюють with information and/or documents required for
спеціальний режим використання Рахунку та proper examination of the Client, including
нормативних актів Національного банку identification and verification of the Client, as
України,
що
регламентують
порядок well as compliance with financial sanctions
здійснення операцій за рахунками клієнтів, (embargoes) or other restrictions imposed by
ненадання на запит Банку інформації та/або Ukraine, the UN Security Council and/or other
документів, необхідних для належного international organizations, with the resolutions
вивчення Клієнта, у тому числі для binding on Ukraine, and/or the Bank’s internal
ідентифікації та верифікації Клієнта, а також у documents, as well as in cases provided for by
зв'язку з дотриманням фінансових санкцій applicable law on prevention and counteraction
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(ембарго) або інших обмежень, встановлених to legalization (laundering) of proceeds from
Україною, Радою Безпеки ООН та/або іншими crime, financing of terrorism and financing
міжнародними організаціями, рішення яких є proliferation of weapons of mass destruction, the
обов’язковими
для
України,
та/або Law of Ukraine On Banks and Banking as
внутрішніми документами Банку, а також у amended, or if such a transaction is contrary to
випадках,
передбачених
чинним the terms hereof.
законодавством про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, Закону України «Про 2.11.5. When crediting funds to the Account, to
банки і банківську діяльність» зі змінами та request a written explanation from the Client or a
доповненнями, або якщо така операція non-resident/resident contractor, in case of
суперечить умовам Договору.
absence in the payment order of the non2.11.5.
При зарахуванні коштів на resident/resident bank of a reference to the
Рахунок вимагати письмового пояснення від agreement for which the funds were received
Клієнта
або
контрагента- from the non-resident/resident contractor.
нерезидента/резидента, у разі відсутності в
платіжному
дорученні
банку- 2.11.6. To introduce changes to the Tariffs. The
нерезидента/резидента
посилання
на resolution of the Bank on changes of the Tariffs
договір, на виконання якого від контрагента- on the Account shall come into force in ten (10)
нерезидента/резидента надійшли кошти
calendar days after bringing the changes to the
2.11.6.
Вносити
зміни
в
Тарифи. notice of the Clients by posting such information
Рішення Банку про зміни Тарифів по Рахунку on the Official website of the Bank.
вступає в силу через 10 (десять) календарних 2.11.7. To independently perform contractual
днів після доведення змін до відома Клієнтів debiting of funds from the Client’s Accounts
шляхом розміщення такої інформації на without any additional consent of the Client
Офіційному сайті Банку.
and/or the Holder and/or the Employee:
- in accordance with item 2.6 hereof, in its favor
2.11.7.
Самостійно проводити договірне in payment for services under the present Public
списання коштів з Рахунків Клієнта без будь- Offer in accordance with the Tariffs;
якого додаткового погодження із Клієнтом - in favor of the improper payer under the Client’s
та/або Держателем та/або Працівником:
transaction, if the Bank has erroneously written
- згідно п. 2.6 цього Договору на свою these funds off from the account of the improper
користь в оплату послуг за цією Публічною payer instead of the Client’s Account;
пропозицією згідно з Тарифами;
- in its favor in repayment of the Client’s debt to
- на користь неналежного платника за the Bank under loan agreements concluded
операцією Клієнта, якщо Банк помилково between the Bank and the Client, pledge
списав ці кошти з рахунку неналежного agreements, agreements on assignment of the
платника замість Рахунку Клієнта;
right to demand funds under bank deposit
- на
свою
користь
в
погашення agreements and/or other agreements, upon
заборгованості Клієнта перед Банком за maturity of such debt;
укладеними між Банком та Клієнтом
кредитними
договорами,
договорами - in case of receipt of an application for
застави, договорами уступки права вимоги sale/exchange of currency values, to transfer
коштів за договорами банківського вкладу from the Account the amount in foreign currency
та/або іншими договорами, при настанні to be sold according to the details specified in the
строку погашення такої заборгованості;
application, if such an order is provided for by the
application;
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- у разі отримання заяви про продаж/обмін - in case of receipt of an application for purchase
валютних цінностей перерахувати з Рахунку of foreign currency, to transfer from the Account
суму в іноземній валюті, що підлягає продажу the amount in national currency required for
за реквізитами, зазначеними в заяві, якщо purchase of the amount of foreign currency
таке доручення передбачено заявою;
specified in the application at the rate specified
- у разі отримання заяви про купівлю therein, and for payment of taxes, fees and
іноземної валюти перерахувати з Рахунку commissions of the Bank, specified in the
суму в національній валюті, яка необхідна для application, if such a power of attorney is
купівлі суми іноземної валюти, вказаної в provided for by the application, or a separate
заяві, за вказаним в заяві курсом, та для agreement, or a supplementary agreement to the
сплати податків, зборів та комісійної Accession Agreement;
винагороди
Банку,
за
реквізитами, - in case of refusal to continue business
зазначеними в заяві, якщо таке доручення (contractual) relations with the Client by the
передбачено
заявою,
або
окремим Bank, on the distribution account upon the
договором, або додатковою угодою до Client’s request to close the current account.
Договору приєднання;
2.11.8. To write funds off from the Client’s
- у разі відмови від продовження ділових Account in the cases provided for by the
(договірних) відносин з Клієнтом з боку Банку applicable laws of Ukraine and the present Public
на розподільчий рахунок до вимоги Клієнта Offer.
для закриття поточного рахунку.
2.11.8.
Здійснювати списання коштів з 2.11.9. The Bank, in case the Client has liabilities
Рахунку Клієнта у випадках, передбачених in foreign currency, is entitled to independently
чинним законодавством України та цією purchase at the Client’s expense another foreign
Публічною пропозицією.
currency (one or more), to be used by the Bank to
2.11.9.
Банк, в разі наявності у Клієнта exchange foreign currency required by the Client
зобов'язань в іноземній валюті, має право on the international currency market according to
самостійно здійснювати за кошти Клієнта the application submitted by the Client for the
купівлю на власний вибір іншої іноземної purchase of foreign currency.
валюти (однієї або декількох), яка надалі
використовуватиметься Банком для обміну 2.11.10 The Bank, in case of sale of foreign
на потрібну Клієнту іноземну валюту на currency by the Client, is entitled to exchange this
міжнародному валютному ринку згідно currency on the international foreign exchange
наданої заяви Клієнта на купівлю іноземної market for another foreign currency (one or
валюти.
more) with subsequent sale of the foreign
2.11.10.
Банк, в разі продажу Клієнтом currency received according to the Client’s
іноземної валюти, має право самостійно application for sale of foreign currency.
здійснити
обмін
цієї
валюти
на 2.11.11. To suspend expenditure operations on
міжнародному валютному ринку на іншу the Client’s Account by the resolution of the
іноземну валюту (одну або декілька) з authorized bodies in accordance with the
подальшим продажом отриманої іноземної applicable laws of Ukraine.
валюти згідно заяви Клієнта на продаж 2.11.12 In order to verify the available
іноземної валюти.
information on the Client’s financial transaction,
upon the resolution of the Bank’s responsible
2.11.11.
Зупиняти видаткові операції за person, to suspend operations on the Client’s
Рахунком
Клієнта
за
рішенням Account within the terms established by the
уповноважених органів відповідно до applicable laws of Ukraine.
чинного законодавства України.
2.11.13 In case of failure to fulfill or violation by
the Client of the terms hereof, as well as in other
cases provided for by the applicable laws, the
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2.11.12.
З метою перевірки наявної Bank is entitled to demand termination or
інформації про фінансову операцію Клієнта, withdraw from this Public Offer and close the
за рішенням відповідальної особи Банку, Client’s Account.
призупинити операції за Рахунком Клієнта у
межах термінів, встановлених чинним 2.11.14 If there are no transactions on the
законодавством України.
Client’s Account within three (3) years from the
2.11.13.
У
разі
невиконання
або date of the last transaction, except for
порушення Клієнтом умов цього Договору, а transactions on transfer of interest by the Bank
також в інших передбачених чинним for the use of balances on the Account and/or
законодавством випадках, Банк має право collection of fees, to close the Client’s Account,
вимагати розірвання або відмовитися від цієї provided there is no balance on this Account.
Публічної пропозиції і закрити Рахунок
Клієнта.
2.11.15 To submit a notice of opening/closing of
2.11.14.
У разі відсутності операцій за the Client’s Accounts in an electronic form to the
Рахунком Клієнта протягом 3 (трьох) років з address of the relevant supervisory authority.
дати здійснення останньої операції, за
виключенням операцій з перерахування 2.11.16 To refuse the Client to open an Account
Банком
процентів
за
користування and/or make a suspicious financial transaction
залишками коштів на Рахунку та/або and/or refuse to establish/maintain a business
стягнення комісій, закрити Рахунок Клієнта, (contractual) relationship with the Client in cases
якщо на цьому Рахунку немає залишку when the business relationship is of a potential
коштів.
risk for the Bank to be used for money
2.11.15.
Подавати
в
електронному laundering/terrorism financing, or when the
вигляді
на
адресу
відповідного Client has not submitted documents or
контролюючого органу повідомлення про information in accordance with the requirements
відкриття/закриття Рахунків Клієнта.
of FATCA.
2.11.16.
Відмовити Клієнту у відкритті 2.12. The Client is entitled:
Рахунку
та/або
проведенні
підозрілої 2.12.1. When making payments, to independently
фінансової операції та/або відмовитись від choose payment instruments (except for the
встановлення/підтримання
ділових transaction memo), which are provided for by the
(договірних) відносин з Клієнтом у випадках, applicable laws of Ukraine.
якщо ділові відносини з ним несуть для Банку 2.12.2. To independently dispose of funds on the
потенційній ризик бути використаним для Account in compliance with the applicable laws,
відмивання коштів/ фінансування тероризму except in cases of forced collection and
або якщо Клієнтом не подані документи або contractual write-off of funds, as well as cases of
відомості, згідно з вимогами FATCA.
restriction of the right to dispose of the Account
2.12.
Клієнт має право:
in cases established by the laws of Ukraine.
2.12.1.
При
здійсненні
розрахунків
самостійно обирати платіжні інструменти (за 2.12.3. To require timely and complete
винятком меморіального ордера),
які settlements and other services stipulated by the
передбачені
чинним
законодавством present Public Offer.
України.
2.12.4. To withdraw a payment order in
2.12.2.
Самостійно
розпоряджатися national/foreign currency, application for
коштами на своєму Рахунку з дотриманням purchase/sale or exchange of foreign currency
вимог чинного законодавства, за винятком from the Bank only in full by submitting a letter of
випадків
примусового
стягнення
та withdrawal, drawn up in any form and certified by
договірного списання коштів, а також the signatures of the Client’s authorized persons
випадків обмеження права розпорядження and a stamp, if any, provided there is
reimbursement by the Client of the Bank’s
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Рахунком
у
випадках,
встановлених expenses in accordance with the Bank’s Tariffs.
законодавством України.
The letter of withdrawal shall be submitted to the
2.12.3.
Вимагати своєчасного і повного Bank at any time, but prior to the value date for a
здійснення
розрахунків
та
інших payment order in national/foreign currency and
обумовлених цією Публічною пропозицією until the end of the transaction time of the day
послуг.
preceding the day of trading at the Ukrainian
2.12.4.
Відкликати платіжне доручення Interbank Foreign Exchange Market for
в національній/іноземній валюті, заяву про applications for purchase/sale or exchange of
купівлю/продаж або обмін іноземної валюти foreign currency.
з Банку лише в повній сумі шляхом подання
листа про відкликання, складеного за
довільною
формою
та
засвідченого 2.13. Forms and procedure for calculations
підписами відповідальних осіб Клієнта та 2.13.1. The Client shall choose the forms of
відбитком печатки, при її наявності, за умови payment provided for by the Law of Ukraine On
відшкодування Клієнтом витрат Банку згідно Payment Systems and Funds Transfer in Ukraine,
Тарифів Банку. Лист про відкликання and the regulations of the NBU. Such forms of
подається Банку у будь-який час, але до payment as the letter of credit, promissory note
настання дня валютування для платіжного form of payment are used on the basis of
доручення в національній/іноземній валюті separate agreements.
та до кінця операційного часу дня, що 2.13.2. The Client may submit settlement
передує дню торгів на МВРУ, для заяв про documents to the Bank both in hard copy and
купівлю/продаж або обмін іноземної валюти. with the use of electronic settlement documents
using the WEB BANKING System.
2.13. Форми та порядок розрахунків
2.13.1.
Клієнт
обирає
форми
розрахунків, передбачені Законом України
«Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні», нормативно-правовими актами
НБУ. Такі форми розрахунків, як акредитивна,
вексельна
форма
розрахунків,
застосовуються
на
підставі
окремих
договорів.
2.13.2.
Клієнт може подавати до Банку
розрахункові документи як у паперовій
формі, так із використанням електронних
розрахункових документів за допомогою
Системи «WEB-БАНКІНГ».
2.13.3.
Банк має право на самостійне
проведення договірного списання коштів з
Рахунків Клієнта, відкритих на підставі цього
Договору, (згідно п. 2.6 цього Договору) на
свою користь в оплату послуг за цим
Договором згідно з Тарифами.

2.13.3. The Bank is entitled to independently
make contractual debiting of funds from the
Client’s Accounts opened by virtue of the present
Agreement (according to item 2.6 hereof) in its
favor in payment for services under the present
Agreement, in accordance with the Tariffs.
The frequency and terms of payment for services
under the present Public Offer shall be set by the
Tariffs.
Fees for foreign currency transactions, set in a
foreign currency, shall be paid in accordance with
the requirements of the laws of Ukraine. In case
of payment of such fees in the national currency
at the NBU exchange rate on the day of payment
(write-off), the fees are written off from the
Account in the national currency. In case of
absent or insufficient funds on the Account in the
national currency in the amount, sufficient for the
write-off specified herein, the Client shall grant
the Bank the right to make a contractual write-off
from the Client’s Accounts in foreign currencies.
To this end, the Client shall instruct the Bank to
independently sell the relevant amounts of
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Періодичність та строки оплати послуг foreign currency in these Accounts on the
за
цією
Публічною
пропозицією interbank foreign exchange market of Ukraine at
встановлюються Тарифами.
the commercial rate prevailing on the day of sale,
Комісії за операціями в іноземній валюті, with the hryvnia equivalent credited to the
встановлені в іноземній валюті, сплачуються appropriate account of the Bank under the
відповідно до вимог законодавства України. applicable laws of Ukraine, deducting from the
У випадку сплати таких комісій в Client’s account of all taxes and mandatory
національній валюті за курсом НБУ на день payments provided for by the applicable laws.
сплати
(списання),
списання
комісії
здійснюється з Рахунку в національній 2.13.4. Interest on the balances on the Account
валюті.
У
випадку
відсутності
або shall be accrued by the Bank on a monthly basis,
недостатності на Рахунку в національній at least once a month on the balances on the
валюті суми коштів, достатньої для Account at the end of each transaction day
проведення вказаного в цьому абзаці during the settlement calendar month. When
списання, Клієнт надає право Банку calculating interest, the actual number of
здійснювати договірне списання з Рахунків calendar days in the month and the actual
Клієнта в іноземних валютах. Для цього number of calendar days in the year are
Клієнт доручає Банку самостійно продавати accepted, with the day of crediting funds to the
відповідні суми іноземної валюти, що Account and the day of return (payment) of funds
знаходяться
на
цих
Рахунках,
на from the Account accepted as calculating
міжбанківському валютному ринку України interest as one day.
за комерційним курсом, який склався на день
продажу,
а
гривневий
еквівалент 2.13.5. Accrued interest shall be paid by the Bank
зараховувати на відповідний рахунок Банку not later than the first business (banking) day of
згідно діючого законодавства України, the month following the settlement date by
утримуючи при цьому за рахунок Клієнта всі crediting the amount of accrued interest to the
передбачені
чинним
законодавством Account. The Bank, upon payment of interest, in
податки та обов’язкові платежі.
the manner prescribed by the Tax Code of
2.13.4.
Проценти за залишками коштів Ukraine, shall deduct from the amount of such
на
Рахунку
нараховуються
Банком interest an income tax of non-residents and pay
щомісячно, не рідше одного разу на місяць за it to the budget during such payment, unless
залишками коштів, які знаходилися на otherwise provided for by the international
Рахунку на кінець кожного операційного дня agreements of Ukraine.
протягом розрахункового календарного 2.13.6. A bank statement is the Certificate of
місяця.
При
розрахунку
процентів Services for settlement and cash services, under
приймається фактична календарна кількість the Tariffs, according to the present Public Offer.
днів у місяці та фактична кількість
календарних днів у році, причому день 2.14. Liabilities of the Parties
зарахування коштів на Рахунок і день 2.14.1. The Client is liable for the compliance of
повернення (сплати) коштів з Рахунку the information specified in the payment order
приймаються при розрахунку процентів як with the essence (content) of the transaction for
один день.
which the transfer is made.
2.13.5.
Нараховані
проценти 2.14.2. In case of violation by the Bank of the
сплачуються Банком не пізніше першого terms of execution of the Client's order for
робочого
(банківського)
дня
місяця, transfer, or in case of violation of terms of
наступного за розрахунковим, шляхом completion of transfer, the Bank shall pay the
зарахування суми нарахованих процентів на Client a penalty of 0.01 (point nought one)
Рахунок. Банк, при виплаті процентів, в percent of the overdue payment for each day of
порядку,
встановленим
Податковим delay, but not more than 0,1 (point one) percent
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Кодексом України, утримує із суми таких of the transfer amount for the entire period of
процентів податок на доходи нерезидента та violation, for each case of violation.
сплачує їх до бюджету під час такої виплати,
якщо інше не передбачено положеннями
міжнародних договорів України.
2.13.6.
Актом
наданих
послуг
з 2.14.3. In case of breach by the Client of the
розрахунково-касового
обслуговування, obligation provided for in item 2.10.4. hereof, the
відповідно до Тарифів, за цією Публічною Client shall pay to the Bank a penalty in the
пропозицією є банківська виписка.
amount of 0.1 (point one) percent of the amount
2.14. Відповідальність сторін
of the overdue payment for each day from the
2.14.1.
Відповідальність
за date of completion of the erroneous transfer to
відповідність інформації, зазначеної в the date of refund inclusive, but not more than ten
платіжному дорученні, суті (змісту) операції, (10) percent of the transfer amount for the entire
за якою здійснюється переказ, несе Клієнт, period of violation.
який, у разі її невідповідності, має
відшкодовувати Банку завдану внаслідок 2.14.4. In case of unjustified or erroneous
цього шкоду.
transfer of funds from the Client’s Account, the
2.14.2.
У разі порушення Банком Bank undertakes to transfer (return) the writtenвстановлених строків виконання доручення off amount to the Client and pay the Client a
Клієнта на переказ, або у разі порушення penalty of five (5) non-taxable minimum incomes
строків завершення переказу, Банк сплачує for each case of violation.
Клієнту пеню у розмірі 0,01 (нуль цілих одна
сота) процента від суми простроченого 2.14.5. For late payment of the Bank’s services,
платежу за кожний день прострочення, але the Client shall pay a penalty in the amount of
не більше 0,1 (нуль цілих одна десята) 0.1% for each day of delay, but not more than 10%
процента від суми переказу за весь період of the amount of the debt.
порушення, за кожний випадок порушення.
2.14.6. The Bank is not responsible for the timely
2.14.3.
У разі порушення Клієнтом and correct settlement transactions under the
зобов’язання, передбаченого п. 2.10.4. цього documents issued by the Client in violation of the
Договору, Клієнт сплачує Банку пеню у NBU regulations, and if the order to write off
розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) процента funds in foreign currency has not accepted by a
від суми простроченого платежу за кожний foreign bank for execution due to failure to
день, починаючи від терміну завершення comply with the applicable laws of the country of
помилкового переказу до дня повернення location of such bank or if such payment is
коштів включно, але не більше 10 (десяти) classified as prohibited.
процентів від суми переказу за весь період
порушення.
2.14.4.
У разі безпідставного або
помилкового переказу коштів з Рахунку 2.14.7. The Bank is not responsible for imperfect
Клієнта, Банк зобов’язується переказати storage and non-preservation (loss, theft, etc.) of
(повернути) Клієнту списану суму коштів і passwords, keys and system of means of
сплатити Клієнту штраф у розмірі 5 (п’яти) protection of the Client’s information.
неоподатковуваних
мінімумів
доходів 2.14.8. The Client shall grant the Bank the right to
громадян за кожний випадок порушення.
disclose its own information to the US Internal
2.14.5.
За несвоєчасну сплату послуг Revenue Service within the framework of FATCA.
Банку Клієнт сплачує йому пеню у розмірі
0,1% за кожний день прострочення, але не
більше 10% від суми заборгованості.
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2.14.6.
Банк не несе відповідальності за SECTION 3. WEB BANKING
своєчасність та правильність здійснення 3.1.1. In accordance with the terms of this Public
розрахункових операцій по документах, Offer, the Bank shall provide the Client with
оформлених Клієнтом з порушенням вимог access to the WEB BANKING electronic banking
нормативно-правових актів НБУ, та якщо system (hereinafter – the WEB BANKING
розпорядження на списання коштів в system) and ensure its operation and
іноземній валюті не було прийняте іноземним maintenance.
банком
до
виконання
з
причини 3.1.2. The Client is entitled, by means of the WEB
невідповідності його нормам діючого BANKING system:
законодавства країни місцезнаходження 3.1.2.1. To make payment orders in national and
такого банку або якщо такий платіж foreign currencies, applications for purchase
віднесений до категорії заборонених.
and/or sale of foreign currency/currency
2.14.7.
Банк не несе відповідальності за exchange (hereinafter – Electronic settlement
недосконале зберігання та незбереження documents), their signature and transfer to the
(загублення, викрадення, тощо) паролів, Bank.
ключів та системи засобів захисту інформації
Клієнта.
3.1.2.2. To exercise control over the transfer and
2.14.8.
Клієнт надає Банку право на execution of electronic settlement documents,
розкриття інформації відносно себе Службі obtaining the information on the status of their
внутрішніх доходів США в рамках FATCA.
processing.
3.1.2.3. To execute bank statements on the
Client’s accounts.
РОЗДІЛ 3. WEB-БАНКІНГ
3.1.2.4. To exchange information messages with
3.1.1. Відповідно до умов цієї Публічної the Bank.
пропозиції Банк надає Клієнту доступ до 3.1.2.5. To obtain reference information in
системи
дистанційного
обслуговування accordance with the functionality of the WEB
«WEB-БАНКІНГ» (надалі – Система «WEB- BANKING system.
БАНКІНГ») та забезпечує її функціонування та
обслуговування.
3.1.3. The list of the Client’s accounts, review
3.1.2. Клієнт має право за допомогою and/or settlement, with servicing performed by
Системи «WEB-БАНКІНГ» здійснювати:
the System, shall be determined by the
3.1.2.1.
Створення платіжних доручень в Application for granting access to the Client’s
національній та іноземній валютах, заяв про accounts in the WEB BANKING system (Appendix
купівлю
та/або
продаж
іноземної 1 to the Accession Agreement under the Tariff
валюти/обміну валюти (надалі за текстом – Package).
Електронні розрахункові документи), їх 3.1.4. The use of the System by the Client shall
підписання та передачу до Банку.
not exclude the possibility of submitting to the
3.1.2.2.
Контроль за передачею та Bank paper settlement documents and their
виконанням Електронних розрахункових execution in accordance with the terms of the
документів, отримання інформації стосовно present Public Offer and the applicable laws of
статусів їх обробки.
Ukraine.
3.1.2.3.
Формування
банківських 3.1.5. The Parties have agreed that Electronic
виписок по рахунках Клієнта.
settlement documents, transferred to the Bank
3.1.2.4.
Обмін
інформаційними through the WEB BANKING system and signed
повідомленнями з Банком.
with public keys of electronic signature of the
3.1.2.5.
Отримання
довідкової Client’s authorized persons (hereinafter – ES),
інформації
згідно
з
функціональними have equal legal force with paper settlement
можливостями Системи «WEB-БАНКІНГ».
documents and contain signatures of the
authorized persons and seal of the Client (if any).
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3.1.3. Перелік рахунків Клієнта, перегляд
та/або розрахункове обслуговування яких
здійснюється засобами Системи, визначений
Заявкою на надання доступу до рахунків 3.2. Rights and Obligations of the Parties
Клієнта в Системі «WEB-БАНКІНГ» (Додаток 1 3.2.1. The Bank undertakes:
до Договору приєднання за тарифним 3.2.1.1. To provide the Client with access to the
пакетом).
website
(https://ibank.unexbank.ua/)
3.1.4. Використання Клієнтом Системи не (hereinafter – the Website).
виключає можливості подання до Банку 3.2.1.2. To accept Electronic settlement
розрахункових документів на паперових documents for execution which comply with the
носіях та їх виконання відповідно до умов цієї requirements specified in item 3.2.2.4 hereof.
Публічної
пропозиції
та
чинного 3.2.1.3. To execute Electronic settlement
законодавства України.
documents received by the Bank using the WEB
3.1.5. Сторони домовились, що Електронні BANKING system within the terms established by
розрахункові документи, які передані до the present Public Offer and the Bank’s Rules of
Банку за допомогою Системи «WEB- Procedure, which are placed in the Bank’s
БАНКІНГ» та підписані відкритими ключами premises on the bulletin board and posted on the
електронного підпису уповноважених осіб Bank’s Official Website.
Клієнта (надалі за текстом – ЕП), мають рівну 3.2.1.4. To provide the Client, by means of the
юридичну
силу
з
розрахунковими WEB BANKING system, information on Electronic
документами, що оформлені на паперовому settlement documents, executed and not
носії та містять підписи уповноважених осіб accepted for execution, by providing electronic
та відбиток печатки Клієнта (за наявності).
receipts or electronic statements.
3.2. Права та обов’язки сторін.
3.2.1.5. To ensure storage and protection of the
3.2.1. Банк зобов'язується:
banking part of the WEB BANKING system
3.2.1.1.
Надати Клієнту доступ до веб- against unauthorized access to information by
сайту (https://ibank.unexbank.ua/) (надалі за third parties.
текстом – Веб-сайт).
3.2.1.2. Приймати до виконання Електронні 3.2.1.6. To temporarily block the personal keys of
розрахункові документи, які відповідають the ES and/or a possibility for the Client to use
вимогам, визначеним п. 3.2.2.4 цього the WEB BANKING system in the cases provided
Договору.
for in item 3.2.2.10 hereof, if the blocking word is
3.2.1.3.
Виконувати
Електронні mentioned by the Client.
розрахункові документи, що надійшли до 3.2.1.7. To timely take measures related to the
Банку за допомогою Системи «WEB- protection of information of the WEB BANKING
БАНКІНГ» в строки, встановлені цією system.
Публічною пропозицією та регламентом 3.2.1.8. To make protocols of information
роботи
Банку,
що
розміщується
в exchange and perform archiving of Electronic
приміщеннях Банку на дошці об'яв та на settlement documents in accordance with the
Офіційному сайті Банку.
requirements of the applicable laws of Ukraine.
3.2.1.4.
Надавати Клієнту за допомогою 3.2.1.9. To provide the Client with advice on the
системи «WEB-БАНКІНГ» інформацію про operation of the WEB BANKING System.
виконані та не прийняті до виконання 3.2.2. The Client undertakes:
Електронні розрахункові документи шляхом 3.2.2.1. To configure the personal computer of
надання
електронних
квитанцій
або the user for the access to the WEB BANKING and
електронних виписок.
for the proper functioning and using the WEB
3.2.1.5.
Забезпечувати зберігання та BANKING system in accordance with the
захист банківської частини Системи «WEB- instructions on the procedure for ensuring
protection of the key information, specified in
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БАНКІНГ» від несанкціонованого доступу до Appendix 1.3 to the Accession Agreement under
інформації третіми особами.
the Tariff Package.
3.2.1.6.
Тимчасово
блокувати
персональні ключі ЕП та/або можливість 3.2.2.2. To maintain the personal computer of the
використання Клієнтом Системи «WEB- user, from which access to the WEB BANKING
БАНКІНГ» у випадках, передбачених п. System is performed, in working order, including
3.2.2.10 цього Договору, за умови що by regular and timely updating of system
Клієнтом назване блокувальне слово.
software (operating system, web-browser, etc.).
3.2.1.7.
Своєчасно здійснювати заходи,
пов'язані з захистом інформації Системи
«WEB-БАНКІНГ».
3.2.2.3. To independently register and create new
3.2.1.8.
Вести
протоколи
обміну personal ES keys on the Website in accordance
інформацією та виконувати архівацію with the instructions and documents on working
Електронних
розрахункових
документів with the WEB BANKING system of UNEX BANK
згідно з вимогами чинного законодавства JSC, posted on the Website, and to submit to the
України.
Bank public EP key certificates signed by
3.2.1.9.
Надавати Клієнту консультації з authorized persons and impressed with the
питань роботи Системи «WEB-БАНКІНГ».
Client’s seal (if any).
3.2.2. Клієнт зобов'язується:
3.2.2.4. To transfer to the Bank, by means of the
3.2.2.1. Налаштувати
персональний WEB BANKING system, Electronic settlement
комп'ютер користувача, з якого здійснюється documents, which:
доступ до Системи «WEB-БАНКІНГ», для 3.2.2.4.1. are issued in accordance with the
належного функціонування та використання requirements of the applicable laws of Ukraine;
Системи «WEB-БАНКІНГ» відповідно до 3.2.2.4.2. do not contain errors in the details;
інструкції про порядок забезпечення захисту 3.2.2.4.3. are encrypted using the WEB BANKING
ключової інформації, зазначеної в Додатку system and contain the required number of ESs
1.3 до Договору приєднання за тарифним in accordance with the list with samples of
пакетом.
signatures of persons who, in accordance with
3.2.2.2. Підтримувати у робочому стані the laws of Ukraine, have the right to dispose of
персональний комп'ютер користувача, з the account;
якого здійснюється доступ до Системи «WEB- 3.2.2.4.4. are not contrary to the procedure
БАНКІНГ», в тому числі шляхом регулярного established for processing such documents and
та своєчасного оновлення системного payment discipline in accordance with the
програмного забезпечення (операційної applicable laws of Ukraine.
системи, web-браузера, тощо).
3.2.2.5. To timely and in full pay for the services
3.2.2.3. Самостійно здійснити реєстрацію та provided by the Bank under the present Public
створення нових персональних ключів ЕП на Offer in the manner and upon the terms provided
Веб-сайті відповідно до інструкцій та for by the Tariffs.
документацій по роботі з Системою «WEBБАНКІНГ» АТ «ЮНЕКС БАНК», що розміщені 3.2.2.6. To comply with the requirements of the
на Веб-сайті, та подати до Банку сертифікати Bank and follow its recommendations on
відкритих
ключів
ЕП,
підписані information security, provided in the instructions
уповноваженими особами та скріплений on the protection of key information specified in
печаткою Клієнта (за наявності).
Appendix 2 to the Accession Agreement under
3.2.2.4. Передавати до Банку засобами the Tariff Package, instructions and documents
Системи
«WEB-БАНКІНГ»
Електронні on working with the WEB BANKING system of
розрахункові документи, які:
UNEX BANK JSC, which are posted on the
3.2.2.4.1.
оформлені відповідно до вимог Website, and in other messages governing the
чинного законодавства України;
operation of the WEB BANKING system.
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3.2.2.4.2.
не містять помилок в реквізитах;
3.2.2.4.3.
зашифровані за допомогою
Системи «WEB-БАНКІНГ» та містять необхідну The list of types of ES personal key protection in
кількість ЕП згідно з переліком зі зразками the WEB BANKING system shall be selected by
підписів
осіб,
які
відповідно
до the Client independently and determined in the
законодавства
України
мають
право application for setting up the Client’s EP key
розпоряджатися рахунком;
protection in the WEB BANKING system
3.2.2.4.4.
не суперечать встановленому (Appendix 3 to the Accession Agreement under
порядку обробки таких документів та the Tariff Package). In this case, two-factor
платіжній дисципліні згідно з чинним authentication is a mandatory protection.
законодавством України.
3.2.2.7. Prior to servicing by means of the WEB
3.2.2.5.
Своєчасно та в повному обсязі BANKING system, to acquaint users of the WEB
здійснювати оплату за надані Банком BANKING System with the instructions and
послуги за цією Публічною пропозицією в documents, specified in item 5.2.2.6 hereof.
порядку та на умовах, передбачених
Тарифами.
3.2.2.8. To ensure proper storage of key
3.2.2.6.
Виконувати вимоги Банка та information media, including personal keys of the
дотримуватись його рекомендацій з питань ES and/or passwords for access thereto, in
інформаційної безпеки, що наведені в accordance with the instructions on the
інструкції про порядок забезпечення захисту procedure for ensuring the protection of key
ключової інформації, зазначеної в Додатку 2 information specified in Appendix 2 to the
до Договору приєднання за тарифним Accession Agreement.
пакетом, інструкцій та документацій по роботі 3.2.2.9. To eliminate the possibility of access of
з Системою «WEB-БАНКІНГ» АТ «ЮНЕКС other persons (including unauthorized) to the
БАНК», що розміщені на Веб-сайті, та в інших media of key information, including personal
повідомленнях,
що
регламентують keys of the ES and/or passwords for access
функціонування Системи «WEB-БАНКІНГ».
thereto.
Перелік видів захисту персональних 3.2.2.10. To temporarily stop using the WEB
ключів ЕП в Системі «WEB-БАНКІНГ» BANKING System and immediately notify the
обирається
Клієнтом
самостійно
та Bank of the necessity to block the personal key
визначається в заявці на налаштування of the ES and/or the WEB BANKING system in
захисту ключів ЕП Клієнта в Системі «WEB- case of compromising or suspicion of
БАНКІНГ»
(Додаток
3
до
Договору compromising the personal key of the ES (loss,
приєднання за тарифним пакетом). При theft, damage to the key information media,
цьому двохфакторна аутентифікація є disclosure of the access password to the
обов’язковим захистом.
personal key of the ES, detected or suspected
3.2.2.7. До
початку
проведення unauthorized access of other persons to the WEB
обслуговування за допомогою Системи BANKING system and/or personal keys of the ES
«WEB-БАНКІНГ» ознайомити з зазначеними в and/or passwords for access thereto, or other
п. 5.2.2.6 цього Договору інструкціями та events and/or actions which have led or may lead
документаціями всіх користувачів Системи to unauthorized use of the personal key of the
«WEB-БАНКІНГ».
ES).
3.2.2.8.
Забезпечити
належне
збереження носіїв ключової інформації, в т.ч.
персональних ключів ЕП та/або паролів The Client shall notify the Bank by phone +38
доступу до них, відповідно до інструкції про (044) 585-14-87 (it is necessary to name the
порядок забезпечення захисту ключової blocking word, which is indicated by the Client in
інформації, зазначеної в Додатку 2 до the WEB BANKING system during registration in
Договору приєднання.
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3.2.2.9.
Виключити можливість доступу accordance with item 3.2.2.3 hereof), and as
(в т. ч. несанкціонованого) до носіїв ключової soon as possible in writing.
інформації, в т.ч. персональних ключів ЕП
та/або паролів доступу до них інших осіб.
3.2.2.11. To promptly notify the Bank in writing of
3.2.2.10.
Тимчасово
припинити changes in users of the WEB BANKING system
використання Системи «WEB-БАНКІНГ» та and/or changes in the level of the user access to
терміново
повідомити
Банк
щодо the WEB BANKING system. Users of the WEB
необхідності блокування персонального BANKING system and/or the level of the user
ключа ЕП та/або Системи «WEB-БАНКІНГ» у access to the WEB BANKING system are
разі
компрометації
або
підозри
у changed by submitting a new Application by the
компрометації персонального ключа ЕП Client for granting access to the Client’s
(втрати, викрадення, пошкодження носія accounts in the WEB BANKING system in the
ключової інформації, розголошення паролю form of Appendix 1.1 to the Accession
доступу до персонального ключа ЕП, Agreement under the Tariff Package, conclusion
виявлені або підозри у несанкціонованому by the Parties of the relevant supplementary
доступі інших осіб до Системи «WEB- agreement/contract on amendments to the
БАНКІНГ» та/або персональних ключів ЕП Accession Agreement.
та/або паролів доступу до них, або інших 3.2.2.12. To perform the procedure of changing
подій та/або дій, що призвели, або можуть the personal keys of ES and/or passwords of
призвести
до
несанкціонованого access as follows:
використання персонального ключа ЕП).
3.2.2.12.1. scheduled – after the expiration of the
Повідомлення
Банку
здійснюється personal keys of the ES, specified in Appendix 1.3
Клієнтом за телефоном +38 (044) 585-14-87 to the Agreement on connection to the tariff
(при цьому обов'язково необхідно назвати package, and/or within the period of change of
блокувальне слово, яке зазначається passwords for access to them, defined in Annex
Клієнтом в Системі «WEB-БАНКІНГ» під час 1.2 to the Accession Agreement under the Tariff
реєстрації відповідно до п. 3.2.2.3 цього Package;
Договору) та якнайскоріше в письмовому 3.2.2.12.2. unscheduled – in case of the
вигляді.
circumstances specified in items 3.2.2.10 and
3.2.2.11.
Своєчасно
письмово 3.2.2.11 hereof, and in other cases upon decision
повідомляти Банк про зміну користувачів of the Client. Personal keys of the ES and access
Системи «WEB-БАНКІНГ» та/або зміну рівня passwords are changed by the Client according
доступу користувачів до Системи «WEB- to instructions and documents on working with
БАНКІНГ». Зміна користувачів Системи «WEB- WEB BANKING system of UNEX BANK JSC,
БАНКІНГ» та/або зміна рівня доступу posted on the Website. At the same time, the
користувачів до Системи «WEB-БАНКІНГ» Client undertakes to submit to the Bank
здійснюється шляхом подання Клієнтом certificates of new public keys of the ES, signed
нової Заявки на надання доступу до рахунків by authorized persons and impressed with the
Клієнта в Системі «WEB-БАНКІНГ» за формою Client’s seal (if any), and to pay a commission fee
Додатку 1.1 до Договору приєднання за for regeneration of ES keys in accordance with
тарифним пакетом, укладання Сторонами the applicable Tariffs.
відповідної додаткової угоди/договору про
внесення змін до Договору приєднання.
3.2.2.12.
Проводити
процедуру
зміни 3.2.2.13 In the event of a change in its legal and
персональних ключів ЕП та/або паролів actual address or other details, to notify the Bank
доступу до них в такому порядку:
in writing of such changes within five days.
3.2.2.12.1. планово – по закінченню строків 3.2.2.14. After receiving an electronic account
дії персональних ключів ЕП, зазначених в statement from the Bank, to reconcile the
Додатку 1.3 до Договору приєднання за Electronic settlement documents, which are
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тарифним пакетом, та/або в строки зміни transferred to the Bank using the WEB BANKING
паролів доступу до них, визначені в Додатку system, with those executed by the Bank. In case
1.2 до Договору приєднання за тарифним of discrepancies, to notify the Bank not later than
пакетом;
the next business (banking) day from the date of
3.2.2.12.2. позапланово – у разі виникнення receipt of the electronic statement.
обставин, зазначених в п. 3.2.2.10 та п. 3.2.3. The Bank is entitled:
3.2.2.11 цього Договору, та в інших випадках 3.2.3.1. To refuse to execute the Electronic
за рішенням Клієнта. Зміна персональних settlement document received from the Client
ключів ЕП та паролів доступу до них using the WEB BANKING system, or in the case:
здійснюється Клієнтом відповідно до
інструкцій та документацій по роботі з 3.2.3.1.1. if the Client does not comply with the
Системою «WEB-БАНКІНГ» АТ «ЮНЕКС terms and conditions specified in item 3.2.2.4 of
БАНК», що розміщені на Веб-сайті. При цьому the present Public Offer;
Клієнт зобов'язується подати до Банку 3.2.3.1.2. of lack of sufficient funds on the
сертифікати нових відкритих ключів ЕП, Client’s account for execution of the Electronic
підписані уповноваженими особами та settlement document;
скріплений печаткою Клієнта (за наявності), 3.2.3.1.3. if the Bank has doubts about the
та сплатити комісійну винагороду за validity and/or reliability of the ES, and/or there is
перегенерацію ключів ЕП згідно з діючими a suspicion of compromising the key
Тарифами.
information;
3.2.2.13
У разі зміни своєї юридичної,
фактичної адреси або інших реквізитів, в 3.2.3.1.4. if the transaction contains features
п’ятиденний термін письмово повідомити which are subject to financial monitoring in
Банк про такі зміни.
accordance with the Law of Ukraine On
3.2.2.14.
Після отримання від Банку Prevention and Counteraction to Legalization
електронної виписки по рахунку проводити (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing
звірку
Електронних
розрахункових of Terrorism and Financing of the Proliferation of
документів, які передані до Банку за Weapons of Mass Destruction;
допомогою Системи «WEB-БАНКІНГ» з
виконаними Банком. У разі виявлення 3.2.3.1.5. of failure of the Client, upon the request
розбіжностей повідомляти про це Банк не of the Bank, to provide the documents and
пізніше наступного робочого (банківського) information
necessary
for
identification,
дня з дня отримання електронної виписки.
verification and proper inspection of the Client,
3.2.3. Банк має право:
clarification of the content and essence of the
3.2.3.1. Відмовитись
від
виконання Client’s activity and/or financial condition;
Електронного розрахункового документа, 3.2.3.1.6. in other cases, provided for by the
отриманого від Клієнта за допомогою applicable laws of Ukraine and internal
Системи «WEB-БАНКІНГ», або у разі:
documents of the Bank.
3.2.3.1.1.
якщо Клієнтом недотримані The Bank is entitled to block the WEB BANKING
умови, визначені в п. 3.2.2.4 цієї Публічної system in the cases provided for in items
пропозиції;
3.2.3.1.4.-3.2.3.1.6. hereof.
3.2.3.1.2.
відсутності в достатньому обсязі
коштів на рахунку Клієнта для виконання
Електронного розрахункового документа;
3.2.3.1.3.
якщо у Банка існує
сумнів щодо дійсності та/або достовірності
ЕП та/або є підозра щодо компрометації
ключової інформації;

The Bank shall notify the Client of the refusal to
execute the Electronic settlement document, or
the reason for blocking the WEB BANKING
system, indicating the reasons by means of the
WEB BANKING System. To unlock the WEB
BANKING system, the Client shall provide
documents upon the request of the Bank.
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3.2.3.1.4.
операція містить 3.2.3.2. To introduce new software and hardware
ознаки такої, що підлягає фінансовому and technological tools to improve the WEB
моніторингу відповідно до Закону України BANKING system.
«Про запобігання та протидію легалізації 3.2.3.3. To introduce amendments to the list of
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним services provided to the Client using the WEB
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та BANKING system.
фінансуванню
розповсюдження
зброї 3.2.3.4. To terminate the Client’s servicing by
масового знищення»;
means of the WEB BANKING system in case:
3.2.3.1.5.
ненадання
3.2.3.4.1. if the Client has arrears of payment for
Клієнтом на вимогу Банку документів та the electronic servicing provided by the Bank,
відомостей, що необхідні для проведення which is included in the monthly fee under the
ідентифікації, верифікації та належної Tariff Package, within sixty-one (61) calendar
перевірки клієнта, з'ясування змісту та суті days. Resumption of the Client’s servicing in the
діяльності та/або фінансового стану Клієнта; System is subject to repayment of the specified
3.2.3.1.6.
в інших випадках, debt, payment of the relevant fee to the Bank for
передбачених
чинним
законодавством reconnection/renewal of servicing to/in the
України та внутрішніми документами Банку.
System (if such fee is provided by the Bank’s
Банк має право заблокувати Систему «WEB- tariffs for payment of the Bank’s services
БАНКІНГ» у випадках, передбачених п.п. hereunder) and a new Application for granting
3.2.3.1.4.-3.2.3.1.6. цього Договору.
access to the Client’s accounts in the System,
Банк повідомляє Клієнта про відмову у which is executed by a supplementary agreement
виконанні Електронного розрахункового hereto.
документа, або причину блокування Системи
«WEB-БАНКІНГ» із зазначенням причин
засобами Системи «WEB-БАНКІНГ». Для
розблокування Системи «WEB-БАНКІНГ»
Клієнт повинен надати документи на вимогу
Банку.
3.2.3.4.2. of failure of the Client to comply with
3.2.3.2. Запроваджувати нові програмно- the information security requirements;
технічні та технологічні засоби з метою 3.2.3.4.3. of failure of the Client to comply with
покращення Системи «WEB-БАНКІНГ».
the requirements of the Law of Ukraine On
3.2.3.3. Вносити зміни в перелік послуг, що Prevention and Counteraction to Legalization
надаються Клієнту за допомогою Системи (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing
«WEB-БАНКІНГ».
of Terrorism and Financing of Proliferation of
3.2.3.4. Припиняти обслуговування Клієнта за Weapons of Mass Destruction as amended by
допомогою Системи «WEB-БАНКІНГ» у разі:
other laws and regulations governing prevention
3.2.3.4.1.
наявності
у
Клієнта and money laundering, proceeds from crime,
заборгованості по оплаті за надану Банком terrorism financing and financing of the
послуги з дистанційного обслуговування, яка proliferation of weapons of mass destruction;
включена до щомісячної плати за Тарифним
пакетом, протягом 61 (шістдесяти одного)
календарного
дня.
Відновлення
обслуговування
Клієнта
в
Системі 3.2.3.4.4. if the Client has not used the WEB
здійснюється за умови погашення вказаної BANKING system for two (2) calendar months.
заборгованості, сплати відповідної комісійної The Client’s servicing through the WEB BANKING
винагороди
Банку
за
повторне system shall be terminated from the next
підключення/поновлення
обслуговування calendar month after the expiration of the term
до/в
Системі
(якщо
така
комісійна specified in this item. The Client’s servicing
винагорода передбачена тарифами Банку, за through the WEB BANKING system is renewed
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якими здійснюється оплата послуг Банку за upon the Client’s request after they submit a new
Договором) та подання Клієнтом до Банку Application for access to the Client’s accounts in
нової Заявки на надання доступу до рахунків the WEB BANKING system in the form of
Клієнта в Системі, яка оформлюється Appendix 1 to the Accession Agreement under
додатковою угодою до Договору.
the Tariff Package. At the same time, the
3.2.3.4.2.
невиконання Клієнтом вимог commission fee for installation of the WEB
інформаційної безпеки;
BANKING system is not charged.
3.2.3.4.3.
невиконання Клієнтом вимог
Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 3.2.3.4.5. in other cases, provided for by the
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму applicable laws of Ukraine.
та фінансуванню розповсюдження зброї 3.2.3.5. To resume the Client’s servicing through
масового
знищення»
зі
змінами
та the System by mutual consent of the Parties and,
доповненнями та інших законодавчих та provided the events as a result of which the
підзаконних актів, що регулюють діяльність у servicing was terminated are eliminated in full.
сфері запобігання та протидії легалізації 3.2.3.6. To require the Client to properly fulfill the
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним obligations assumed under the present Public
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та Offer.
фінансуванню
розповсюдження
зброї 3.2.3.7. To receive timely and full payment for the
масового знищення;
services provided under the present Public Offer.
3.2.3.4.4.
якщо Клієнт не використовував
Систему «WEB-БАНКІНГ» протягом 2 (двох)
календарних
місяців.
Обслуговування
Клієнта за допомогою Системи «WEB- 3.2.3.8. Other rights provided for by the present
БАНКІНГ» припиняється з наступного Public Offer and applicable laws of Ukraine.
календарного місяця після закінчення
зазначеного в цьому підпункті строку. 3.2.4. The Client is entitled:
Відновлення обслуговування Клієнта за 3.2.4.1. To require the Bank to timely execute
допомогою
Системи
«WEB-БАНКІНГ» Electronic settlement documents in accordance
здійснюється за зверненням Клієнта після with the terms of the present Public Offer.
подання ним нової Заявки на надання
доступу до рахунків клієнта в Системі «WEB- 3.2.4.2. To contact the Bank regarding the
БАНКІНГ» за формою Додатку 1 до Договору necessity to provide archival and technological
приєднання за тарифним пакетом. При цьому information
to
clarify
and
eliminate
комісійна винагорода за встановлення discrepancies, arisen on disputes regarding the
Системи «WEB-БАНКІНГ» не стягується.
settlements on the Client’s accounts or
3.2.3.4.5.
в інших випадках, передбачених information received through the WEB BANKING
чинним законодавством України.
system, or on other issues related to the present
3.2.3.5. Відновити обслуговування Клієнта за Public Offer.
допомогою Системи за взаємною згодою
Сторін та за умови що події, внаслідок яких 3.2.4.3. To initiate a change of the Client’s
обслуговування було припинено усунені в accounts list, with review and/or settlement
повному обсязі.
servicing through the WEB BANKING system. The
3.2.3.6.
Вимагати від Клієнта належного list of accounts shall be changed by the Client
виконання ним взятих на себе зобов'язань за submitting a new Application for granting access
цією Публічною Пропозицією.
to the Client’s accounts in the WEB BANKING
3.2.3.7.
Своєчасно та в повному обсязі system in the form of Appendix 1 to the
отримувати плату за надані послуги за цією Accession Agreement under the Tariff Package.
Публічною пропозицією.
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3.2.3.8.
Інші права, передбачені цією 3.2.4.4. To initiate termination of servicing
Публічною
пропозицією
та
чинним through the System by terminating the
законодавством України.
Agreement in accordance with the terms of the
3.2.4. Клієнт має право:
present Public Offer.
3.2.4.1.
Вимагати від Банку своєчасного 3.2.4.5. To use QES to confirm Electronic
виконання
Електронних
розрахункових settlement documents and other data.
документів відповідно до умов цієї Публічної
пропозиції.
3.2.4.6. Other rights provided for by the present
3.2.4.2.
Звертатись до Банку щодо Public Offer and applicable laws of Ukraine.
необхідності
надання
архівної
та
технологічної інформації для з'ясування та
усунення розбіжностей, що виникли зі 3.3. Liabilities of the Parties
спірних питань щодо проведених розрахунків 3.3.1. In case of failure to fulfill or improper
по рахунках Клієнта або отриманої інформації fulfillment of their obligations under the present
за допомогою Системи «WEB-БАНКІНГ», або з Public Offer, the Parties shall bear the
інших питань, що стосуються цієї Публічної responsibility provided for by the applicable laws
пропозиції.
of Ukraine.
3.2.4.3.
Ініціювати
зміну
переліку
рахунків
Клієнта,
перегляд
та/або
розрахункове
обслуговування
яких 3.3.2. The Bank is responsible for the timely
здійснюється засобами Системи «WEB- execution of the Client’s Electronic settlement
БАНКІНГ».
Зміна
переліку
рахунків documents received through the System in
здійснюється шляхом подання Клієнтом accordance with the applicable laws of Ukraine.
нової Заявки на надання доступу до рахунків
Клієнта в Системі «WEB-БАНКІНГ» за формою 3.3.3. The Bank is not responsible for:
Додатку 1 до Договору приєднання за 3.3.3.1. Untimely exchange of information using
тарифним пакетом.
the
WEB
BANKING
system
due
to
3.2.4.4.
Ініціювати
припинення communication lines, power outages, technical
обслуговування за допомогою Системи condition of the personal computer, from which
шляхом розірвання Договору відповідно до access to the System is provided, and other
умов цієї Публічної пропозиції.
equipment of the Client.
3.3.3.2. Reliability of the information contained in
3.2.4.5.
Використовувати
КЕП
для the Electronic settlement documents of the
підтвердження Електронних розрахункових Client received by means of the WEB BANKING
документів та інших даних.
system.
3.2.4.6.
Інші права, передбачені цією
Публічною
пропозицією
та
чинним 3.3.3.3. Unauthorized transactions performed on
законодавством України.
the Client’s account, their losses and other
3.3. Відповідальність сторін
effects, if the possibility of such transactions
3.3.1. У разі невиконання або неналежного arose not through the fault of the Bank.
виконання своїх зобов'язань за цією 3.3.3.4. The procedure for storage, transfer by
Публічною пропозицією Сторони несуть the Client to other persons of media of the key
відповідальність,
передбачену
чинним information and/or personal keys of the ES
законодавством України.
and/or passwords for access to them.
3.3.3.5. Untimely change of personal keys of the
ES and passwords of access to them.
3.3.2. Банк
несе
відповідальність
за 3.3.3.6. Any damages inflicted to the Client as a
своєчасне
виконання
Електронних result of violation by the Client of the rules of use
розрахункових
документів
Клієнта, of the WEB BANKING system or impossibility of
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отриманих за допомогою Системи згідно з its use and/or failure of the Client to comply with
чинним законодавством України.
the instructions on protection of the key
information contained in Appendix 2 to the
3.3.3. Банк не несе відповідальності за:
Accession Agreement under the Tariff Package
3.3.3.1.
Несвоєчасний
обмін or other Bank notifications on information
інформацією за допомогою Системи «WEB- security issues posted on the Website.
БАНКІНГ» з вини ліній зв'язку, перебоїв в
енергозабезпеченні,
технічного
стану
персонального
комп'ютера,
з
якого 3.3.4. The Client is liable for:
здійснюється доступ до Системи та іншого 3.3.4.1. Correspondence of users of the WEB
обладнання Клієнта.
BANKING system, owners of the personal keys of
3.3.3.2. Достовірність інформації, що містять the ES and signatories of Electronic settlement
Електронні розрахункові документи Клієнта, documents, to the authorized persons indicated
отримані за допомогою Системи «WEB- in the list of persons who are rntitled to dispose
БАНКІНГ».
of the Account in accordance with the laws of
3.3.3.3.
Несанкціоновані
операції, Ukraine, and to their level of access to the WEB
проведені по рахунку Клієнта, їх збитки та інші BANKING system, as well as for timely
наслідки, якщо можливість проведення таких notification of the Bank of the change of these
операцій виникала не з вини Банка.
persons.
3.3.3.4.
Порядок збереження, передачу 3.3.4.2. Reliability of information contained in the
Клієнтом іншим особам носіїв ключової Electronic settlement documents transferred to
інформації та/або персональних ключів ЕП the Bank using the WEB BANKING system.
та/або паролів доступу до них.
3.3.4.3. Improper execution of payment
3.3.3.5. Несвоєчасну зміну персональних discipline in accordance with the applicable laws
ключів ЕП та паролів доступу до них.
of Ukraine.
3.3.3.6.
За будь-які заподіяні Клієнту 3.3.4.4. Execution and submission to the Bank of
збитки внаслідок порушення Клієнтом paper and Electronic settlement documents, with
правил
використання
Системи
«WEB- their execution leading to double debiting of
БАНКІНГ» або неможливості її використання funds from the Client’s account.
та/або недотримання Клієнтом інструкції про 3.3.4.5. Storage of obsolete personal keys of the
порядок забезпечення захисту ключової ES in case of disconnection from the WEB
інформації, що міститься у Додатку 2 до BANKING system and/or in case of their change
Договору приєднання за тарифним пакетом to new personal keys of the ES.
або інших повідомлень Банка з питань 3.3.4.6. Inadequate protection and preservation
інформаційної безпеки, що розміщені на Веб- of the key information media, personal keys,
сайті.
access passwords, and compliance with the
3.3.4. Клієнт несе відповідальність за:
instructions on the procedure for ensuring the
3.3.4.1.
Відповідність
користувачів protection of the key information contained in
Системи «WEB-БАНКІНГ», які є власниками Appendix 1 to the Accession Agreement under
персональних ключів ЕП та підписують the Tariff Package and other information of the
Електронні
розрахункові
документи, Bank related to the information security and
уповноваженим особам, які зазначені у posted on the Website.
переліку
осіб,
які
відповідно
до
законодавства
України
мають
право 3.3.4.7. The Bank undertakes to maintain
розпорядження Рахунком, та рівню їх доступу banking secrecy, which have become known to
до Системи «WEB-БАНКІНГ», а також за the Bank in connection with the conclusion and
своєчасне повідомлення Банку про зміну fulfillment of the terms and conditions of the
даних осіб.
Agreement, in accordance with the requirements
of the applicable laws of Ukraine.
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3.3.4.2. Достовірність інформації що містять The Client understands that, notwithstanding the
Електронні розрахункові документи, передані above, the Bank undertakes to disclose
до Банку за допомогою Системи «WEB- information which constitutes banking secrecy
БАНКІНГ».
upon the request of public authorities in cases
3.3.4.3. Неналежне виконання платіжної and in the manner established by the applicable
дисципліни згідно з чинним законодавством laws of Ukraine.
України.
3.3.4.8. The Client understands that the Bank is a
3.3.4.4.
Оформлення та подання до subject of primary financial monitoring and
Банку
паперових
та
Електронних undertakes to provide the relevant authorized
розрахункових документів, виконання яких body of the state with the information on the
призводить до подвійного списання коштів з Client’s financial transactions subject to financial
рахунку Клієнта.
monitoring and to perform other actions related
3.3.4.5.
Зберігання
неактуальних to monitoring the Client’s financial transactions,
персональних ключів ЕП у разі відключення including to refuse from performing a financial
від Системи «WEB-БАНКІНГ» та/або у разі їх transaction of the Client.
зміни на нові персональні ключі ЕП.
3.3.4.6.
Неналежне
забезпечення
захисту та збереження носіїв ключової 3.3.4.9. If, through the fault of one of the Parties,
інформації, персональних ключів ЕП, паролів the other Party is imposed penalties in
доступу до них, та дотримання умов інструкції accordance with applicable laws of Ukraine, the
про порядок забезпечення захисту ключової guilty Party undertakes within three (3) business
інформації, що міститься у Додатку 1 до (banking) days to voluntarily compensate for
Договору приєднання за тарифним пакетом, losses.
та інших повідомлень Банка, що стосуються
інформаційної безпеки та розміщені на Веб- 3.4. Arrangement of information exchange
сайті.
3.4.1. The exchange of information between the
3.3.4.7.
Банк зобов'язується зберігати Bank and the Client is performed in an encrypted
банківську таємницю, що стала відома Банку form, which is possible only after the procedure
у зв'язку з укладанням та виконанням умов of creation and certification of personal keys of
Договору, відповідно до вимог чинного the ES on the Website. During the certification,
законодавства України.
the public personal keys of the EP are entered in
Клієнт
розуміє,
що
незважаючи
на the key database of the Bank.
вищезазначене,
Банк
зобов'язується 3.4.2. The Bank is entitled to use the WEB
розкривати інформацію, що становить BANKING system as one of the means of
банківську таємницю на вимоги державних providing information to the Client on changes in
органів у випадках
та в порядку, the terms and conditions of servicing and
передбачених
чинним
законодавством banking operations, introduction of new
України.
operations and services, changes in terms of
3.3.4.8.
Клієнт розуміє, що Банк є agreements, the present Public Offer and other
суб'єктом
первинного
фінансового agreements concluded between the Bank and the
моніторингу
і
зобов'язаний
надавати Client. Such information to the Client is
відповідному
уповноваженому
органу exchanged electronically, by transmitting
держави інформацію про фінансові операції information through the WEB BANKING system.
Клієнта,
що
підлягають
фінансовому
моніторингу, та здійснювати інші передбачені 3.4.3. The Client shall receive information on
чинним законодавством України дії, пов'язані electronic settlement documents in the Bank
з моніторингом фінансових операцій Клієнта, after executing the current account(s) statement
в т.ч. відмовитися від здійснення фінансової within the Bank’s Transaction day.
операції Клієнта.
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3.3.4.9.
У разі якщо з вини однієї з Сторін 3.4.4. If the details of the Client’s payment
на іншу Сторону будуть накладені штрафні document are filled in incorrectly and for this
санкції відповідно до вимог чинного reason the document is not executed, the Client
законодавства України, винна Сторона shall submit a new document with the corrected
зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих details.
(банківських) днів відшкодувати спричинені 3.4.5 The Bank shall provide the Client with the
збитки у добровільному порядку.
opportunity to receive information on the status
3.4. Організація обміну інформацією
of the account (s) opened with the Bank by
3.4.1. Обмін інформацією між Банком та means of mobile phones connected to the
Клієнтом здійснюється в зашифрованому networks of mobile operators which support
вигляді, який можливий тільки після exchange of short text messages (hereinafter –
здійснення
процедури
створення
та SMS Banking). Connection/disconnection of the
сертифікації персональних ключів ЕП на Веб- SMS Banking service is initiated by the Client by
сайті.
Під
час
сертифікації
відкриті means of transmission through the WEB
персональні ключі ЕП заносяться в базу BANKING system of an electronic message in
ключів Банку.
any form on connection/disconnection of the
3.4.2. Банк має право використовувати service specified. Such electronic notification
Систему «WEB-БАНКІНГ» як один із засобів shall contain the ES of the persons entitled to
надання інформації Клієнту щодо зміни умов dispose of the Account.
та порядку проведення обслуговування та
здійснення
банківських
операцій, 3.4.6. The Bank shall activate the SMS Banking
запровадження нових операцій та послуг, service and transmit through the WEB BANKING
зміни умов договорів, цієї Публічної system instructions on setting up the service
пропозиції та інших договорів, укладених між within one business (banking) day from the
Банком та Клієнтом. Надання Клієнту такої moment of receiving from the Client the
інформації
здійснюється
електронним electronic notification specified in item 3.4.5
засобом, шляхом передачі інформації через hereof. Connection/disconnection of the
Систему «WEB-БАНКІНГ».
account(s) to/from the SMS Banking service is
3.4.3. Інформацію
щодо
проведення carried out by the Client independently, by
електронних розрахункових документів в performing the actions specified in the
Банку Клієнт отримує після формування instructions on setting up the service.
поточної виписки по рахунку (рахункам) 3.4.7. The Bank shall disconnect the SMS
протягом Операційного дня Банку.
Banking service within one business (banking)
3.4.4. Якщо реквізити платіжного документу day from the moment of receiving the relevant
Клієнта заповнені невірно та з цієї причини electronic message from the Client through the
документ не виконаний, Клієнт надсилає WEB BANKING system.
новий
документ
з
виправленими
реквізитами.
3.4.5. Банк надає Клієнту можливість
отримувати інформацію про стан рахунку(ів),
відкритих в Банку, за допомогою мобільних
телефонів, підключених до мереж операторів
мобільного зв'язку, які підтримують обмін
короткими текстовими повідомленнями
(надалі
за
текстом
–
SMS-Банкінг).
Ініціювання
підключення/
відключення
послуги SMS-Банкінг здійснюється Клієнтом
шляхом передачі засобами Системи «WEBБАНКІНГ» електронного повідомлення в
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довільній
формі
про
підключення/ SECTION 4. OPENING AND MAINTAINING OF
відключення зазначеної послуги. Таке DEPOSIT
ACCOUNTS.
BUSINESS
BANK
електронне повідомлення має містити ЕП DEPOSIT
осіб, що мають право розпорядження
Рахунком.
4.1. If the Bank and the Client sign an Accession
3.4.6. Банк здійснює активацію послуги SMS- Agreement, the Bank undertakes to accept funds
Банкінг та передає засобами Системи «WEB- from the Client, accrue interest on the use of
БАНКІНГ» інструкцію про налаштування funds, return the funds on time, and pay interest
послуги
протягом
одного
робочого accrued on the amount of funds. The Bank, upon
(банківського) дня з моменту отримання від payment of interest, in the manner established by
Клієнта зазначеного в п. 3.4.5 цього Договору the Tax Code of Ukraine, shall deduct from the
електронного повідомлення. Підключення/ amount of such interest an income tax of nonвідключення рахунку(ів) до/ від послуги SMS- residents and pay it to the budget during such
Банкінг здійснюється Клієнтом самостійно, payment, unless otherwise provided for by
шляхом виконання дій, зазначених в international agreements of Ukraine.
інструкції про налаштування послуги.
3.4.7. Банк здійснює відключення послуги
SMS-Банкінг протягом одного робочого
(банківського) дня з моменту отримання від 4.1.1. Terms of opening:
Клієнта засобами Системи «WEB-БАНКІНГ» 4.1.1.1. The Bank shall open a Deposit account
відповідного електронного повідомлення.
for the Depositor specified in the Accession
Agreement, for further placement by the
РОЗДІЛ 4. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ Depositor of funds in the currency of the Deposit
ВКЛАДНИХ
(ДЕПОЗИТНИХ)
РАХУНКІВ. account, in the amounts and for the terms
БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД «БІЗНЕС»
specified in the Agreement(s) of the BUSINESS
4.1. У разі підписання Банком та Клієнтом bank deposit (Appendix 2.1 to the Accession
Договору приєднання, Банк зобов’язується Agreement), and undertakes to pay the Depositor
прийняти від Клієнта грошові кошти, the amount of deposited funds and interest for
нараховувати проценти за користування the use thereof, in the manner established by the
грошовими коштами, вчасно повернути present Agreement, the Accession Agreement
грошові кошти, а також виплатити проценти, and the Agreement(s) of the BUSINESS bank
нараховані на суму грошових коштів. Банк, deposit.
при
виплаті
процентів,
в
порядку,
встановленим
Податковим
Кодексом
України, утримує із суми таких процентів 4.1.1.2. The term of this Accession Agreement is
податок на доходи нерезидента та сплачує їх three (3) years, in accordance with the Accession
до бюджету під час такої виплати, якщо інше Agreement. The Bank shall close the Deposit
не передбачено положеннями міжнародних account on the last day of the Accession
договорів України.
Agreement, or on the next business (banking)
4.1.1. Умови відкриття:
day, if repayment of funds placed on the Deposit
4.1.1.1.
Банк
відкриває
Вкладнику account under the Agreement(s) of the
Вкладний (депозитний) рахунок зазначений у BUSINESS bank deposit has occurred on the last
Договорі приєднання, для подальшого day of the Accession Agreement. In this case, the
розміщення Вкладником грошових коштів у Bank is entitled to terminate the Accession
валюті Вкладного (депозитного) рахунку, у Agreement and close the Deposit account
сумах та на строки, що визначені у Договорі (- without prior consent of the Depositor in the
ах) банківського вкладу «БІЗНЕС» (Додаток absence of cash flow on the Deposit account
2.1
до
Договору
приєднання),
та continuously for one year within any period from
зобов’язується виплачувати Вкладнику суму the date of opening the Deposit account, or from
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внесених грошових коштів та процентів, за the date of the last movement of funds on the
користування цими грошовими коштами, у Deposit account, provided there is no cash
порядку, встановленому цим Договором, balance on the Deposit account.
Договором приєднання та Договором(ами)
банківського вкладу «БІЗНЕС».
4.1.1.2.
Строк
дії
цього
Договору
приєднання- 3 (три) роки відповідно до
Договору приєднання. Банк закриває
Вкладний (депозитний) рахунок в останній 4.1.1.3. To place funds on the Deposit account,
день строку Договору приєднання, або на the Depositor shall enter into a Bank Deposit
наступний робочий (банківський) день, якщо Agreement(s) with the Bank (hereinafter – the
повернення грошових коштів, розміщених на Bank Deposit Agreement(s)).
Вкладному (депозитному) рахунку згідно
Договору(ів) банківського вкладу «БІЗНЕС», 4.1.1.4. The term of placement of each amount
відбулось в останній день строку Договору of funds credited to the Deposit account in
приєднання. При цьому, Банк має право accordance with the Accession Agreement and
достроково
припинити
дію
Договору the relevant Bank Deposit Agreement may not be
приєднання
та
закрити
Вкладний less than three (3) calendar days and exceed
(депозитний) рахунок без попереднього three hundred and sixty-five (365) calendar days.
узгодження з Вкладником у разі відсутності
руху коштів за Вкладним (депозитним) 4.1.1.5. The amount of funds placed on the
рахунком безперервно протягом одного року Deposit account (hereinafter – the Deposit), the
в будь-який період з дати відкриття interest rate for the use of the Deposit, the
Вкладного (депозитного) рахунку, або з дати procedure and terms of payment of interest to
здійснення останнього руху коштів за the Depositor, as well as other conditions which
Вкладним (депозитним) рахунком, при умові, may arise during the Accession Agreement shall
що на Вкладному (депозитному) рахунку be determined by separate Bank Deposit
відсутній залишок грошових коштів.
Agreements.
4.1.1.3.
Для розміщення на Вкладному
(депозитному) рахунку грошових коштів 4.1.1.6. Several Deposits for different terms
Вкладник укладає з Банком Договір (и) under several Bank Deposit Agreements can be
банківського вкладу «БІЗНЕС» (надалі - placed on the Deposit Account at the same time.
Договір(-и) банківського вкладу).
4.1.1.4.
Строк розміщення кожної суми 4.1.2. Terms and procedure of calculations,
грошових коштів, що зараховується на conditions of accrual and payment of interest:
Вкладний (депозитний) рахунок згідно з 4.1.2.1. The Depositor shall place a Deposit in the
Договором приєднання та відповідним Bank by transferring funds to the Deposit
Договором банківського вкладу, не може Account in the amounts and within the terms
бути менше ніж 3 (три) календарні дні та stipulated by the Bank Deposit Agreements.
перевищувати 365 (триста шістдесят п'ять)
календарних днів.
4.1.2.2. The Deposit from the Deposit Account
4.1.1.5.
Сума грошових коштів, яка shall be returned by the Bank independently to
розміщується на Вкладному (депозитному) the current accounts of the Depositor,
рахунку (надалі - Вклад), розмір процентної determined by the relevant Bank Deposit
ставки за користування Вкладом, порядок та Agreements.
строки виплати Вкладнику процентів, а також
інші умови, які можуть виникнути протягом 4.1.2.3. Interest for the use of the Deposit in
строку Договору приєднання, визначаються accordance with the terms of the relevant Bank
окремими Договорами банківського вкладу. Deposit Agreement shall be accrued in the
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4.1.1.6.
На Вкладному (депозитному) currency of the Deposit account, for the amount
рахунку одночасно можуть бути розміщені of the Deposit which is actually in the Deposit
декілька Вкладів на різні строки за account under the relevant Bank Deposit
декількома
Договорами
банківського Agreement, monthly, at least once a month, from
вкладу.
the date following the day of crediting the Deposit
4.1.2. Строки та порядок розрахунків, умови to the Deposit Account, to the date preceding the
нарахування та сплати процентів:
day of expiration of the relevant Bank Deposit
4.1.2.1.
Вкладник розміщує в Банку Agreement. When accruing interest, the day of
Вклад шляхом перерахування грошових crediting the Deposit to the Deposit account and
коштів на Вкладний (депозитний) рахунок у the day of returning the Deposit from the Deposit
сумах та в строки, обумовлені Договорами account shall not be taken into account. When
банківського вкладу.
calculating interest, the calendar number of days
4.1.2.2.
Повернення Вкладу з Вкладного in a month and the calendar number of days in a
(депозитного) рахунку здійснюється Банком year shall be taken into account.
самостійно на поточні рахунки Вкладника,
визначені
відповідними
Договорами
банківського вкладу.
4.1.2.4. Payment of interest accrued by the Bank
4.1.2.3.
Нарахування
процентів
за shall be made on the terms established by the
користування Вкладом згідно з умовами relevant Bank Deposit Agreement, by transferring
відповідного Договору банківського вкладу the amount of accrued interest to the current
здійснюється
у
валюті
Вкладного account of the Depositor, determined by the
(депозитного) рахунку, на суму Вкладу, яка relevant Bank Deposit Agreement. If the day
фактично
знаходиться
на
Вкладному established by the relevant Bank Deposit
(депозитному) рахунку за відповідним Agreement for the payment of interest falls on a
Договором банківського вкладу, щомісячно, day off (weekend or holiday), the accrued interest
не рідше одного разу на місяць, з дня, shall be paid on the first business (banking) day
наступного за днем зарахування Вкладу на after the day established for the payment of
Вкладний (депозитний) рахунок, до дня, який interest.
передує дню закінчення відповідного
Договору
банківського
вкладу.
При
нарахуванні процентів день зарахування
Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок та 4.1.2.5. Interest accrued under the Bank Deposit
день повернення Вкладу з Вкладного Agreement shall be deducted from the income
(депозитного) рахунку не враховуються. При tax of a non-resident in accordance with the
розрахунку
процентів
приймається procedure established by the Tax Code of
календарна кількість днів у місяці та Ukraine. The Bank shall pay the tax withheld to
календарна кількість днів у році.
the budget during each interest payment, unless
4.1.2.4.
Сплата нарахованих Банком otherwise provided for by the provisions of
процентів
здійснюється
на
умовах, international agreements of Ukraine.
встановлених
відповідним
Договором
банківського вкладу, шляхом перерахування
суми нарахованих процентів на поточний
рахунок Вкладника, визначений відповідним
Договором банківського вкладу. У разі, якщо 4.1.3. Rights and obligations of the Parties:
день, встановлений відповідним Договором 4.1.3.1. The Depositor is entitled:
банківського вкладу для сплати процентів, 4.1.3.1.1. To receive income in the form of
припадає на неробочий (вихідний або interest in the amount specified in the relevant
святковий)
день, сплата нарахованих Bank Deposit Agreements on the funds placed on
процентів здійснюється у перший робочий the Deposit account.
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(банківський) день після дня, визначеного
для сплати процентів.
4.1.3.1.2. To receive information on the status of
4.1.2.5. Сплата процентів, нарахованих за the Deposit account, the amount of interest
Договором
банківського
вкладу, accrued on the Deposit in accordance with item
здійснюється за вирахуванням утриманого 4.1.3.4.6 hereof.
податку на доходи нерезидента в порядку,
встановленим
Податковим
Кодексом 4.1.3.1.3. With the consent of the Bank, to change
України. Банк сплачує утриманий податок до the current accounts specified in the relevant
бюджету під час кожної виплати процентів, Bank Deposit Agreements for the return of the
якщо інше не передбачено положеннями Deposit and/or interest payments, according to
міжнародних договорів України.
items 4.1.2.2, 4.1.2.4 hereof, by sending a written
notice to the Bank on new current account details
for return of the Deposit and/or payment of
interest under the relevant Bank Deposit
4.1.3. Права та обов`язки сторін:
Agreement(s).
4.1.3.1.
Вкладник має право:
4.1.3.1.1.
Отримувати
за
грошовими 4.1.3.1.4. To initiate early termination of the
коштами, що розміщені на Вкладному Agreement on joining and closing the Deposit
(депозитному) рахунку, дохід у вигляді account, provided there is no balance on the
процентів у розмірі, що визначений у Deposit account, by submitting a written
відповідних Договорах банківського вкладу. application to the Bank.
4.1.3.1.2.
Отримувати інформацію щодо
стану Вкладного (депозитного) рахунку, суми 4.1.3.2. The depositor undertakes:
нарахованих
за
Вкладом
процентів 4.1.3.2.1. To provide the Bank with documents
відповідно до п.4.1.3.4.6 цього Договору.
and information required by the applicable laws
4.1.3.1.3.
За згодою Банку змінити поточні of Ukraine, necessary for opening a Deposit
рахунки, вказані у відповідних Договорах account, including for conducting an in-depth
банківського вкладу, для повернення Вкладу inspection of the Client by the Bank.
та/або виплати процентів, згідно п.п.4.1.2.2, 4.1.3.2.2. To transfer funds to the Deposit
4.1.2.4 цього Договору, шляхом направлення account in the amounts and within the terms
до Банку письмового повідомлення про нові specified by the relevant Bank Deposit
реквізити поточного рахунку для повернення Agreements.
Вкладу та/або виплати процентів за 4.1.3.2.3. To notify the Bank of its resolution to
відповідним(и)
Договором(ами) change the interest rate for the use of the Deposit
банківського вкладу.
under the Bank Deposit Agreement(s) within ten
4.1.3.1.4.
Ініціювати
дострокове (10) calendar days after receipt of the relevant
розірвання Договору приєднання та закриття written notice from the Bank. In case of a consent
Вкладного (депозитного) рахунку, за умови to the new proposed terms, to appear with the
відсутності залишку коштів на Вкладному Bank for the conclusion of the relevant
(депозитному) рахунку, шляхом подання до supplementary agreement(s)/agreement(s) on
Банку відповідної письмової заяви.
amendments to the relevant Bank Deposit
4.1.3.2.
Вкладник зобов’язується:
Agreement(s).
4.1.3.2.1.
Надати Банку документи та
відомості,
передбачені
чинним
законодавством України, які необхідні для
відкриття Вкладного (депозитного) рахунку, в 4.1.3.2.4. In case of change of its actual address
тому числі для здійснення поглибленої or location, composition of management,
перевірки клієнта Банком.
legal/tax status, other data which may affect
implementation hereof, within five days from the
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4.1.3.2.2.
Перераховувати на Вкладний date of such changes, to notify the Bank in writing
(депозитний) рахунок грошові кошти у сумах of changes and provide to the Bank, within oneта у строки, що визначені відповідними month,
relevant
constituent/registration
Договорами банківського вкладу.
documents/duly certified copies of documents
4.1.3.2.3.
Повідомити Банк про своє containing such changes.
рішення щодо зміни процентної ставки за
користування Вкладом за Договором(ами) 4.1.3.2.5. To notify the Bank of changes in the
банківського вкладу, протягом 10 (десяти) data, established during the identification,
календарних днів після отримання від Банку verification and inspection of the Client, including
відповідного письмового повідомлення. У of amendments to the information on the Client
разі згоди з новими запропонованими contained in the Unified State Register of Legal
умовами з’явитися до Банку для укладання Entities, Individuals - Entrepreneurs and Public
відповідної
додаткової(их)
угоди(д) Associations (including the end beneficial
/договору (ів) про внесення змін до owners (controllers)) and other data in order to
відповідного(их) Договору(ів) банківського comply with the laws governing relations in the
вкладу.
field of prevention of legalization (laundering) of
4.1.3.2.4.
У разі зміни своєї фактичної proceeds from crime, for preparation of reports
адреси або місцезнаходження, складу of the Bank, established by the NBU regulations,
керівництва,
юридичного/податкового by providing the Bank with the necessary
статусу, інших даних, що можуть вплинути на documents (official and properly executed)
реалізацію цього Договору, в п’ятиденний within five (5) business (banking) days from the
термін з дня виникнення таких змін письмово date of making the relevant changes or receiving
повідомити Банк про зміни та в місячний the relevant request from the Bank (according to
термін
надати
до
Банку
відповідні the term specified in the request).
установчі/реєстраційні документи/належним
чином засвідчені копії документів, які містять
такі зміни.
4.1.3.2.5.
Повідомляти Банк про зміну 4.1.3.2.6. To provide the Bank with the
даних, які були встановлені під час information on the fact of affiliation/nonідентифікації, верифікації та вивчення affiliation
of
the
Клієнта, в т.ч. про внесення змін до Depositor/Representative/Trustee
of
the
відомостей про Клієнта, які містяться в Depositor/Founder with politically significant
Єдиному державному реєстрі юридичних persons, to persons, close or related to politically
осіб, фізичних осіб - підприємців та significant persons, in accordance with the
громадських формувань (в тому числі щодо applicable laws of Ukraine.
кінцевих
бенефіціарних
власників 4.1.3.2.7. The Depositor is required to provide
(контролерів)) та інші дані з метою виконання actual and valid information on their affiliation
вимог законодавства, що регулює відносини with U.S. tax residents (under FATCA), as well as
у сфері запобігання легалізації (відмиванню) to timely provide the Bank with the information
доходів, одержаних злочинним шляхом, для on changes in such status, including its
складання
встановленої
нормативно- occurrence or termination.
правовими актами НБУ звітності Банку,
шляхом надання до Банку необхідних 4.1.3.3. The Bank is entitled:
документів (які повинні бути офіційними та 4.1.3.3.1. To use the funds provided by the
оформленими належним чином) протягом 5 Depositor and kept in the Deposit account, in
(п’яти) робочих (банківських) днів з дати accordance with the statutory activities of the
внесення відповідних змін або отримання Bank, guaranteeing their availability, return of the
відповідного запиту від Банку (згідно Deposit and payment of interest in accordance
встановленого у запиті терміну (строку)).
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4.1.3.2.6.
Надавати Банку інформацію про with the terms hereof, the Accession Agreement
факт
належності/неналежності and relevant Bank Deposit Agreements.
Вкладника/Представника/ Довіреної особи
Вкладника/Засновника
до
політично 4.1.3.3.2. To refuse the Depositor to carry out a
значущих осіб, до осіб близьких або financial transaction if it is established that such
пов’язаних з політично значущими особами a transaction contains signs of a transaction
згідно чинного законодавства України.
subject to financial monitoring in accordance
4.1.3.2.7.
Вкладник зобов'язаний надати with the Law of Ukraine On Prevention and
дійсну та чинну інформацію про свою Counteraction to Legalization (Laundering) of
належність до податкових резидентів США (в Proceeds from Crime, Terrorism Financing and
рамках FATCA). А також своєчасно надавати Financing of Proliferation of Weapons of Mass
Банку інформацію про зміни такого статусу, в Destruction.
тому числі його настання або припинення.
4.1.3.3.
Банк має право:
4.1.3.3.3. To require the Depositor to provide
4.1.3.3.1.
Користуватися
наданими information and documents which enable to find
грошовими
коштами
Вкладника,
що out their identity, nature of activity and financial
зберігаються на Вкладному (депозитному) condition. In the event the Depositor fails to
рахунку, у відповідності із статутною provide the necessary information or documents
діяльністю Банку, гарантуючи їх наявність, or intentionally provides false personal
повернення Вкладу та виплату процентів information, the Bank is entitled to deny servicing
відповідно до умов цього Договору, Договору the Depositor.
приєднання та відповідних Договорів 4.1.3.3.4. To return the funds transferred by the
банківського вкладу.
Depositor to the Deposit account in violation of
4.1.3.3.2.
Відмовити
Вкладнику
в the terms of the relevant Bank Deposit
здійсненні фінансової операції у випадку Agreements, to the current account from which
встановлення, що така операція містить they were received, not later than the next
ознаки операції, що підлягає фінансовому business (banking) day after their transfer by the
моніторингу відповідно до Закону України Depositor.
«Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 4.1.3.3.5. To provide information on the
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та Depositor, the Accession Agreement and the
фінансуванню
розповсюдження
зброї Bank Deposit Agreements containing banking
масового знищення».
secrecy to public authorities or other persons, if
4.1.3.3.3.
Вимагати у Вкладника надання required by law, the Bank’s auditors, as well as
відомостей та документів, які дають змогу the Bank’s legal advisers to protect their
з’ясувати його особу, суть діяльності, interests. By signing the Accession Agreement,
фінансовий
стан.
У
разі
ненадання the Depositor shall give their irrevocable consent
Вкладником необхідних відомостей чи to the disclosure of information constituting a
документів
або
умисного
надання bank secret specified above in this item hereof.
неправдивих відомостей про себе, Банк має 4.1.3.3.6. In case of changes in the economic
право
відмовити
Вкладнику
в його situation or credit policy in the country, the
обслуговуванні.
situation on the money market in Ukraine or
4.1.3.3.4.
Повертати грошові кошти, які changes in the discount rate of the NBU, to
були перераховані Вкладником на Вкладний contact the Depositor with a proposal to change
(депозитний) рахунок з порушенням умов the interest rate for using the Deposit under the
відповідних Договорів банківського вкладу, Bank Deposit Agreement(s) concluded, by a
на поточний рахунок, з якого вони надійшли, written notice to the Depositor (by a registered
не
пізніше
наступного
робочого letter) ten (10) calendar days prior to such
change.
39

PUBLIC OFFER OF UNEX BANK JSC
for entering into an Agreement for Integrated Servicing of Non-resident Business Clients
(банківського) дня після їх перерахування
Вкладником.
4.1.3.3.5.
Надавати відомості стосовно 4.1.3.3.7. In case of disagreement of the
Вкладника,
Договору
приєднання
та Depositor with the Bank’s proposal on the new
Договорів банківського вкладу, що містять interest rate (no response within ten (10)
банківську таємницю, до органів державної calendar days from the date of receipt of the
влади чи інших осіб, якщо це встановлено written notice shall be considered a fact of
законодавством, аудиторам Банку, а також disagreement), the Bank is entitled to initiate the
юридичним радникам Банку для захисту procedure, on the next day after a ten-day period,
своїх інтересів. Вкладник, підписуючи of an early termination of the relevant Bank
Договір
приєднання,
надає
свою Deposit Agreement(s) and return to the Depositor
безвідкличну згоду на вказане вище у цьому of the Deposit amount and accrued interest for
пункті Договору розкриття інформації, що the use of the Deposit under the terms and
становить банківську таємницю.
conditions specified by the relevant Bank Deposit
4.1.3.3.6.
У випадках зміни економічної Agreement(s), without penalties, if provided for in
ситуації або кредитної політики у державі, the relevant Bank Deposit Agreement(s).
кон’юнктури ринку грошових ресурсів в
Україні або зміни облікової ставки НБУ,
звертатись до Вкладника з пропозицією
щодо зміни розміру процентної ставки за
користування Вкладом за укладеним(ми) 4.1.3.3.8. To prematurely terminate the
Договором(ами)
банківського
вкладу, Accession Agreement and close the Deposit
шляхом
письмового
повідомлення account without prior consent of the Depositor, in
Вкладника (рекомендованим листом) за 10 the absence of transactions on the Deposit
(десять) календарних днів до такої зміни.
account continuously for one year, within any
4.1.3.3.7.
У разі незгоди Вкладника з period from the date of opening the Deposit
пропозицією Банку щодо нового розміру account, or from the date of the last transaction
процентної ставки (відсутність відповіді on the Deposit account, provided there is no
протягом 10 (десяти) календарних днів з дня balance on the Deposit account.
отримання
письмового
повідомлення
розцінюється як факт незгоди), Банк на
наступний
день
після
закінчення
десятиденного терміну має право в
установленому чинним законодавством
порядку ініціювати процедуру дострокового 4.1.3.3.9. When paying interest for the use of the
розірвання відповідного(их) Договору(ів) Deposit, to withhold tax in accordance with the
банківського
вкладу
та
повернення requirements of the applicable laws.
Вкладнику суми Вкладу і нарахованих 4.1.3.4. The Bank undertakes:
процентів за користування Вкладом на 4.1.3.4.1. To open a Deposit account after the
умовах,
визначених
відповідним(ми) Depositor provides all the necessary documents
Договором(ами) банківського вкладу, без for opening a Deposit account.
застосування штрафних санкцій, якщо такі
передбачені у відповідному(их) Договору(ів) 4.1.3.4.2. To credit the Depositor’s funds to the
банківського вкладу.
Deposit Account in the amounts and for the
4.1.3.3.8.
Достроково
припинити
дію terms specified in the Bank Deposit Agreements.
Договору приєднання та закрити Вкладний
(депозитний) рахунок без попереднього 4.1.3.4.3. To accrue and pay interest for the use
узгодження з Вкладником, у разі відсутності of the Deposit, which is on the Deposit account,
операцій
за
Вкладним
(депозитним) in the amount and in the manner prescribed by
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рахунком безперервно протягом одного року, the Bank Deposit Agreements and items 4.1.2.3,
в будь-який період з дати відкриття 4.1.2.4 hereof.
Вкладного (депозитного) рахунку, або з дати
здійснення останньої операції за Вкладним
(депозитним) рахунком, при умові, що на 4.1.3.4.4. To return to the Depositor the amount
Вкладному (депозитному) рахунку відсутній of the Deposit, which is on the Deposit account at
залишок коштів.
the expiration of the relevant Bank Deposit
4.1.3.3.9.
При
виплаті
процентів
за Agreements, in the manner specified in item
користування Вкладом утримувати податок 4.1.2.2 hereof.
відповідно до вимог чинного законодавства.
4.1.3.4.
Банк зобов’язується:
4.1.3.4.5. To ensure full preservation of the
4.1.3.4.1.
Відкрити Вкладний (депозитний) Depositor’s funds placed on the Deposit account.
рахунок після надання Вкладником всіх
необхідних
для
відкриття
Вкладного 4.1.3.4.6. To provide the Depositor with
(депозитного) рахунку документів.
information on the status of the Account, the
4.1.3.4.2.
Зараховувати
на
Вкладний amount of interest accrued on the Deposit in
(депозитний)
рахунок
грошові
кошти accordance with the applicable tariffs of the
Вкладника у сумах та на строки, що визначені Bank.
Договорами банківського вкладу.
4.1.3.4.7. To keep the bank secret of the Deposit
4.1.3.4.3.
Нараховувати та сплачувати taking into account the requirements of item
проценти за користування Вкладом, що 4.1.3.3.5 hereof.
знаходиться на Вкладному (депозитному) 4.1.3.4.8. If there is no balance on the Deposit
рахунку, у розмірах та у порядку, визначеному account, to terminate the Accession Agreement
Договорами
банківського
вкладу
та and close the Account within three (3) business
пп.4.1.2.3, 4.1.2.4 цього Договору.
(banking) days from the date of receipt of the
4.1.3.4.4.
Повертати
Вкладнику
суму relevant written application from the Depositor
Вкладу, що знаходиться на Вкладному (but not earlier than the next business (banking)
(депозитному) рахунку при закінченні строку day from the last debiting funds from the Deposit
дії відповідних Договорів банківського account).
вкладу, у порядку, визначеному п.4.1.2.2
цього Договору.
4.1.3.4.5.
Забезпечити повне збереження
грошових коштів Вкладника, розміщених на
Вкладному (депозитному) рахунку.
4.1.3.4.6.
Надавати Вкладнику інформацію
щодо стану Рахунку, суми нарахованих за 4.1.4. Liabilities of the Parties:
Вкладом процентів згідно з діючими 4.1.4.1. In case of untimely informing the Bank of
тарифами Банку.
the change of details in accordance with item
4.1.3.4.7.
Зберігати банківську таємницю 4.1.3.2.4 hereof, the Depositor shall personally
Вкладу з урахуванням вимог п.4.1.3.3.5 цього bear all risks and expenses related to loss or
Договору.
untimely return of funds or failure to receive
4.1.3.4.8.
За умови відсутності залишку written notifications from the Bank. At the same
коштів на Вкладному (депозитному) рахунку time, the Bank shall not be liable for failure to
достроково розірвати Договір приєднання та fulfill the obligations.
закрити рахунок протягом 3 (трьох) робочих
(банківських) днів з дня отримання від 4.1.4.2. For late return of funds to the Depositor
Вкладника відповідної письмової заяви (але within the terms stipulated hereby and the Bank
не
раніше
наступного
робочого Deposit Agreements, as well as for late payment
(банківського) дня з дня проведення of interest, the Bank shall pay the Depositor a
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останнього списання коштів з Вкладного penalty of 0.01% of the arrears for each day of
(депозитного) рахунку).
delay, but not more than double the NBU discount
rate.
4.1.4. Відповідальність Сторін:
4.1.4.1.
При
несвоєчасному
інформуванні Банку щодо зміни реквізитів
згідно з п.4.1.3.2.4 цього Договору, Вкладник
особисто несе всі ризики і витрати, пов’язані
з втратою або несвоєчасним поверненням
грошових
коштів
або
неотриманням
письмових повідомлень Банку. При цьому
Банк
не
несе
відповідальності
за
невиконання своїх зобов’язань.
4.1.4.2.
За несвоєчасне повернення
Вкладнику грошових коштів у строки,
обумовлені цим Договором та укладеними
Договорами банківського вкладу, а також за
несвоєчасну сплату процентів Банк сплачує
Вкладнику пеню у розмірі 0,01% від суми
заборгованості
за
кожний
день
прострочення, але не більше подвійної
облікової ставки НБУ.
РОЗДІЛ 5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони
звільняються
від
відповідальності за невиконання, або за
неналежне виконання зобов’язань за цим
Договором, якщо це невиконання є
наслідком обставин непереборної сили. Такі
причини включають стихійне лихо, аварії,
пожежі, масові безладдя, громадське
безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії
третіх осіб, несанкціоноване втручання в
роботу
автоматизованих
систем,
комп'ютерних мереж (кібератака), вступ у дію
законодавчих актів, урядових постанов і
розпоряджень державних органів, актів
нормативного характеру НБУ, а також інших
обставин непередбачуваного характеру, що
прямо або побічно забороняють або
обмежують
можливість
належного
виконання Сторонами своїх зобов'язань за
цим Договором, які виникли після підписання
Договору, і які Сторони не могли передбачити
чи застерегти своїми діями (надалі – Форсмажор), але не обмежуються ними. Період
звільнення від відповідальності починається
з моменту оголошення невиконуючою

SECTION 5. FORCE MAJEURE
5.1. The Parties shall be exempted from liability
for failure to perform or for improper
performance of the obligations hereunder, if such
failure is the result of force majeure. Such causes
include natural disasters, accidents, fires, riots,
civil unrest, strikes, hostilities, illegal actions of
third parties, unauthorized interference with
automated systems, computer networks
(cyberattacks), enactment of laws, government
regulations and orders of public authorities, acts
of normative nature of the NBU, as well as other
unforeseen circumstances which directly or
indirectly prohibit or limit the ability of the Parties
to properly fulfill their obligations hereunder,
which have arisen after signing the Agreement
and which the Parties could not foresee or warn
by the actions (hereinafter – Force Majeure), but
are not limited thereto. The period of release shall
commence from the moment the non-performing
Party announces Force Majeure (for the Bank –
by posting an announcement on the Official
Website of the Bank and/or by placing on the
bulletin board in the Bank’s premises; for the
Client –
by sending an official letter to the Bank) and ends
or would end, if the non-executing Party took
measures which it could take to withdraw from
Force Majeure. Force Majeure shall automatically
extend the term of the obligations for the entire
period of its validity and elimination of
consequences. The Parties shall immediately
inform each other of the occurrence of Force
Majeure and, upon completion, provide
documents
issued
by
authorized
bodies/organizations confirming the fact of
Force Majeure, with a certificate as a sufficient
proof of the Force Majeure, including the
Chamber of Commerce of Ukraine.
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Стороною Форс-мажору (для Банку - шляхом
розміщення оголошення на Офіційному сайті
Банку та/або в приміщеннях Банку на дошці SECTION
6.
VALIDITY,
TERMINATION
об’яв; для Клієнта - шляхом направлення PROCEDURE AND CHANGE OF THE TERMS AND
офіційного листа Банку) і закінчується чи CONDITIONS OF THE AGREEMENT
закінчився б, якщо невиконуюча Сторона 6.1. The present Public Offer shall enter into force
вжила б заходів, які вона і справді могла and is considered entered into from the date of
вжити для виходу з Форс-мажору. Форс- acceptance by the Client, i.e. when the Bank
мажор автоматично продовжує строк receives from the Client a duly completed and
виконання зобов’язань на весь період його дії signed Agreement on joining the Public Offer for
та ліквідації наслідків. Про настання Форс- the relevant service, and is valid: within the
мажорних
обставин
Сторони
мають Agreement on joining the relevant service – for
інформувати одна одну невідкладно та по їх an indefinite period till its termination for the
закінченню надати документи, видані reasons provided for hereby, and within the
уповноваженими
органами/організаціями, Accession Agreement on a bank deposit – for an
що підтверджують факт дії Форс-мажору, indefinite period until its termination for the
достатнім доказом наявності Форс-мажору є reasons provided for in the present Public
сертифікат,
в
тому
числі
Торгово- Proposal or within a specified period in such
промислової палати України.
Accession Agreement.
РОЗДІЛ 6. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Ця Публічна пропозиція набирає
чинність та вважається укладеною з моменту
акцептування Клієнтом, тобто отримання
Банком від Клієнта належним чином
заповненого та підписаного Договору
приєднання до Публічної пропозиції за
відповідною послугою, та діє: в межах
Договору приєднання за відповідною
послугою - протягом невизначеного терміну
до моменту його розірвання або припинення
з причин, передбачених цією Публічною
пропозицією
та
в
межах
Договору
приєднання за банківським вкладом –
протягом невизначеного терміну до моменту
його розірвання або припинення з причин,
передбачених цією Публічною пропозицією
або протягом визначеного терміну в такому
Договорі приєднання.
6.2. Договір може бути розірваний за згодою
Сторін у випадку закриття Рахунку або у
випадках, передбачених законодавством або
цією Публічною пропозицією.
6.3.У разі порушення Клієнтом умов цієї
Публічної пропозиції, наявності інших підстав,
передбачених цією Публічною пропозицією
або діючим законодавством України, Банк

6.2. The Agreement may be terminated by
agreement of the Parties in the event of closing
the Account or in cases provided for by the laws
or the present Public Offer.
6.3. In case the Client violates the terms of the
present Public Offer, there are other grounds
provided for by this Public Offer or applicable
laws of Ukraine, the Bank is entitled to terminate
the contractual relationship with the Client by
notifying the Client by any of the communication
channels available to the Bank, namely:
- sending SMS to the Client’s financial phone
number;
- sending an electronic message by means of the
System;
- sending a notice in writing by mail to the
address specified in the Accession Agreement;
- placement of the relevant notice on the
information boards in separate divisions of the
Bank;
- e-mail notifications;
- posting the relevant notice on the Official
Website of the Bank;
The Client shall respond to such notice within ten
(10) calendar days from the date of sending such
a notice. In case the Bank fails to receive a
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має право розірвати договірні відносини з response within the period specified, the Bank
Клієнтом, попередивши Клієнта будь-яким із shall apply the silence procedure, and it is
доступних для Банку каналів зв’язку, а саме: considered that the Client agrees to terminate the
- відправка СМС-повідомлень на Номер contractual relationship under the present Public
фінансового телефону Клієнта;
Offer on the terms specified in the relevant
- надсилання електронного повідомлення notice. In this case, the accounts opened on the
засобами Системи;
basis of the Accession Agreement (s) shall be
- направлення повідомлення у письмовій closed.
формі поштою за адресою, вказаною у
Договорі приєднання;
- розміщення відповідного повідомлення на
інформаційних дошках у відокремлених
підрозділах Банку;
6.4. The Bank is entitled to terminate the
- повідомлення за електронною поштою;
Agreement unilaterally in cases provided for by
- розміщення відповідного повідомлення на the applicable laws in the field of prevention and
Офіційному сайті Банку;
counteraction to legalization (laundering) of
. Клієнт повинен відповісти на таке proceeds from crime, terrorist financing and
повідомлення
протягом
10
(десяти) financing of proliferation of weapons of mass
календарних днів з дати спрямування йому destruction, indicating the date of termination of
такого повідомлення. У разі неотримання business (contractual) relations, or from the date
Банком відповіді протягом зазначеного of notification of the Client (their representative).
строку Банк застосовує «принцип мовчазної
згоди» та вважається, що Клієнт згоден з 6.5. In accordance with Article 634 of the Civil
розірванням договірних відносин в рамках Code of Ukraine, the present Public Offer is an
цієї Публічної пропозиції на умовах accession agreement.
визначених у відповідному повідомленні. 6.6. All Appendices to the present Public Offer
При цьому рахунки, відкриті на підставі shall be integral parts hereof.
Договору(-ів) приєднання, закриваються.
6.7. This Public Offer may be partially terminated
6.4. Банк має право розірвати Договір в by closing the current account in accordance
односторонньому порядку у випадках, with the applicable laws of Ukraine.
передбачених чинним законодавством у 6.8. The Parties agree that changes in the terms
сфері запобігання та протидії легалізації of the present Public Offer, initiated by the Bank,
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним shall be communicated to the Client in one of the
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та ways of the Bank’s choice specified in item 6.3.
фінансуванню
розповсюдження
зброї 6.9. Changes to the terms hereof and/or Tariffs
масового
знищення,
вказавши
дату shall take effect in ten (10) calendar days from
розірвання ділових (договірних) відносин або the date of notification of such changes. If the
з
дати
повідомлення
Клієнта
(його Client fails to notify the Bank within ten (10)
представника).
calendar days of termination of the Accession
6.5. Відповідно до статті 634 Цивільного Agreement, it is considered that the Bank’s
кодексу України дана Публічна пропозиція є proposal to change the terms of the present
договором приєднання.
Public Offer and/or Tariffs is accepted by the
6.6. Всі Додатки до цієї Публічної пропозиції Client. The Bank is entitled to reduce the term of
є її невід‘ємними частинами.
such notice to one (1) calendar day only in cases
6.7. Ця Публічна пропозиція може бути where changes to the Agreement are due to
частково
розірвана
шляхом
закриття amendments to the applicable laws of Ukraine,
поточного
рахунку згідно
з
чинним force majeure and/or do not limit the rights of
законодавством України.
Clients. At the same time, the reduction of the
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6.8. Сторони погоджуються, що зміни terms of posting the notice of changes shall not
стосовно умов цієї Публічної пропозиції, be a violation of the terms hereof.
ініційовані Банком, доводяться до відома
Клієнта одним з способів на вибір Банку,
зазначених в п.6.3.
6.10. The Parties have agreed that the Bank is
6.9. Зміни до умов цієї Публічної пропозиції entitled to unilaterally make unilateral changes
та/або Тарифів набувають чинності через 10 with regard to:
(десять)
календарних
днів
з
дня 1) changes in the Tariffs (including their name),
повідомлення про такі зміни. Якщо Клієнт subject to changes in the financial market
протягом 10 (десяти) календарних днів не conditions and the cost of the Bank’s services,
повідомить Банк про розірвання Договору introduction of package terms of servicing;
приєднання, вважається, що пропозиція 2) changes in the Transaction Time and/or the
Банку відносно зміни умов цієї Публічної Transaction Day;
пропозиції
та/або
Тарифів
прийнята 3) amendments to the present Public Offer;
Клієнтом. Банк має право скоротити строк 6.11. The Parties agree that the Client
розміщення такого повідомлення до 1 independently (at least once a month and not
(одного) календарного дня виключно у later than the twenty-fifth (25th) calendar day of
випадках,
якщо
зміни
до
Договору each current month) shall acquaint with the
обумовлені внесенням змін до чинного information on changes posted on the Bank’s
законодавства України, дією форс-мажорних website and, in case of disagreement with the
обставин та/або не обмежують прав Клієнтів. terms of the obligations, undertakes to notify the
При цьому, скорочення строків розміщення Bank in writing of such disagreement.
повідомлення про зміни не є порушенням
умов цього Договору
6.10. Сторони домовились, що Банк вправі в
односторонньому
порядку
вчиняти
односторонні зміни в частині:
SECTION 7. PROCEDURE FOR CLOSING
1) зміни
Тарифів
(в
тому
числі
їх ACCOUNTS
найменування), за умови зміни кон’юнктури 7.1. The Client’s current account shall be closed:
фінансового ринку та собівартості послуг - at the initiative of the Client on the basis of the
Банку,
впровадження
пакетних
умов Client’s application for closing the account,
обслуговування;
executed in accordance with the requirements of
2) зміни
Операційного
часу
та/або the applicable laws of Ukraine;
Операційного дня;
- in case of termination of the Client (due to
3) зміни,
доповнення
цієї
Публічної merger, acquisition, division, transformation) on
пропозиції;
the basis of the resolution of the relevant body or
6.11. Сторони домовляються, що Клієнт in case of change of its name;
самостійно (не рідше одного разу на місяць - on the basis of the resolution of the relevant
та не пізніше 25 (двадцять п’ятого) body, which, in accordance with the laws of
календарного дня кожного поточного місяця) Ukraine, is entrusted with the functions of
ознайомлюється з інформацією стосовно termination of the legal entity (upon the request
змін, розміщених на сайті Банку, та в разі of the liquidator, chairperson or member of the
незгоди із запропонованими в умовами liquidation commission, rehabilitation manager);
зобов’язаний письмово повідомити Банк про - in the case of absent transactions on the
таку незгоду.
Client’s Account for three (3) consecutive years,
РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ЗАРИТТЯ РАХУНКІВ
if there is no balance on this Account;
- in case of termination of business (contractual)
7.1. Поточний
рахунок
Клієнта relations with the Client;
закривається:
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- за ініціативою Клієнта на підставі заяви - in cases provided for by the laws governing
Клієнта про закриття рахунку, оформленої relations in the field of prevention and
відповідно до вимог чинного законодавства counteraction to legalization (laundering) of
України;
proceeds from crime, terrorist financing and
- у разі припинення Клієнта (внаслідок financing of proliferation of weapons of mass
злиття, приєднання, поділу, перетворення) на destruction;
підставі рішення відповідного органу або у - in other cases, provided for by the applicable
разі зміни його найменування;
laws of Ukraine and the present Public Offer.
- на підставі рішення відповідного органу, на
який згідно із законодавством України
покладено
функції
щодо
припинення
юридичної особи (за заявою ліквідатора,
голови або члена ліквідаційної комісії,
керуючого санацією);

7.2. The Client is entitled to raise the issue of
closing the Account and terminating the
contractual relationship in accordance with the
present Public Offer in case of lack of funds on
the correspondent account of the Bank.
7.3. The Bank carries out final operations on the
- у разі відсутності операцій за Рахунком Client's Account, including by transferring the
Клієнта протягом 3 (трьох) років підряд, якщо balance of funds on the basis of the Client's
на цьому Рахунку немає залишку коштів;
payment order to another account opened by the
- у разі розірвання ділових (договірних) Client, specified in the application for closing the
відносин з Клієнтом;
Account.
- у випадках, передбачених законодавством,
що регулює відносини у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних
злочинним
шляхом, SECTION 8. MISCELLANEOUS
фінансуванню тероризму та фінансуванню 8.1 The relations arising while concluding and
розповсюдження зброї масового знищення
fulfilling the terms and conditions of the present
- в інших випадках, передбачених чинним Public Offer and which are not settled hereby
законодавством України та цією Публічною shall be regulated by the applicable laws of
пропозицією.
Ukraine.
7.2. Клієнт має право порушити питання про 8.1.1. All disputes and differences, arising
закриття Рахунку і розірвання договірних between the Parties in compliance with the terms
відносин
згідно
з
цією
Публічною of the present Public Offer, shall be settled
пропозицією в разі відсутності коштів на through mutual consultations and negotiations.
кореспондентському рахунку Банку.
If the Parties fail to reach an agreement on the
7.3. Банк здійснює остаточні операції за disputed issues through negotiations, all
Рахунком Клієнта, у тому числі за disputes, differences and claims arising out of or
перерахуванням залишку коштів на підставі in connection with the implementation of the
платіжного доручення Клієнта на інший, terms of the present Public Offer, shall be
відкритий Клієнтом рахунок, зазначений у resolved in court in accordance with the
заяві про закриття Рахунку.
applicable laws of Ukraine.
8.2. The Bank undertakes to keep any
information
constituting
bank
secrecy,
РОЗДІЛ 8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
commercial or confidential information, or other
8.1 Відносини, що виникають при укладенні і information protected by law, obtained by the
виконанні умов цієї Публічної пропозиції і не Bank in connection with the conclusion and
врегульовані ним, регулюються чинним fulfillment of the terms of the present Public
законодавством України.
Offer, except as provided below.
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8.1.1. Усі спори та розбіжності, що виникають
між Сторонами при виконанні умов цієї The Client understands that notwithstanding the
Публічної
пропозиції,
підлягають above, the Bank may transfer (disclose) the
врегулюванню
шляхом
взаємних above information to third parties without the
консультацій та переговорів. У разі якщо Client’s permission in accordance with the
Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань applicable laws of Ukraine, when such disclosure
шляхом
переговорів,
то
всі
спори, (provision) is mandatory for the Bank, in
розбіжності та вимоги, які виникають при particular for financial monitoring and providing
виконанні умов цієї Публічної пропозиції чи у information to legal entities or individuals to
зв'язку з нею, або випливають з неї, ensure the performance of their functions or
підлягають розгляду у судовому порядку providing services to the Bank related to the
згідно з чинним законодавством України.
banking activities, in accordance with
8.2. Банк зобов'язується зберігати будь-яку agreements concluded between such persons
інформацію, що становить банківську and the Bank, including assignment of claims,
таємницю, комерційну або конфіденційну etc.
інформацію, або іншу інформацію, що
охороняється законом, отриману Банком у
зв’язку з укладенням та виконанням умов цієї 8.3. The Client understands that the Bank is a
Публічної
пропозиції,
окрім
випадків, subject of primary financial monitoring and
зазначених нижче.
undertakes to provide the relevant authorized
Клієнт розуміє, що незважаючи на body of the state with information on the Client’s
вищезазначене, Банк може передавати financial transactions, subject to financial
(розкривати)
вищевказану
інформацію monitoring, and to perform other actions related
третім особам без дозволу Клієнта to monitoring the Client’s financial transactions,
відповідно до чинного законодавства including to refuse the financial transaction of
України, коли таке розкриття (надання) є the Client.
обов’язковим для Банка, зокрема, для
здійснення фінансового моніторингу, а також
при наданні інформації юридичним або 8.4. If through the fault of one of the Parties, the
фізичним
особам
для
забезпечення other Party is imposed penalties in accordance
виконання ними своїх функцій або надання with the applicable laws of Ukraine, the guilty
послуг Банку, пов’язаних із здійсненням Party undertakes within three (3) business
останнім банківської діяльності, відповідно (banking) days to voluntarily compensate for
до укладених між такими особами та Банком losses.
договорів, у тому числі про відступлення
права вимоги тощо.
8.5. Correspondence between the Parties and
8.3. Клієнт розуміє, що Банк є суб'єктом any communications sent by the Parties under
первинного фінансового моніторингу і the present Public Offer shall be made in writing,
зобов'язаний
надавати
відповідному unless otherwise provided for by the terms of this
уповноваженому
органу
держави Public Offer. The document which confirms
інформацію про фінансові операції Клієнта, sending by the Party of a written notice on the
що підлягають фінансовому моніторингу, та Public Offer to the other Party is the receipt of the
здійснювати інші передбачені чинним post office on sending the registered letter to the
законодавством України дії, пов'язані з address of the respective Party specified in the
моніторингом фінансових операцій Клієнта, в Accession Agreement. Any notice of the Bank
т. ч. відмовитися від здійснення фінансової sent by mail shall be deemed received by the
операції Клієнта.
Client after the expiration of seven (7) calendar
8.4. У разі якщо з вини однієї з Сторін на іншу days from the date of sending such notice by the
Сторону будуть накладені штрафні санкції Bank. The Client is responsible for supervising
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відповідно до вимог чинного законодавства the proper maintenance of the Client’s mailbox
України, винна Сторона зобов'язується and the timely receipt of the Client’s
протягом 3 (трьох) робочих (банківських) correspondence.
днів відшкодувати спричинені збитки у
добровільному порядку.
8.5. Листування між Сторонами та будь-які
повідомлення, що направляються Сторонами
за цією Публічною пропозицією, вчиняються 8.6. The Client shall grant the Bank the right:
у письмовій формі, якщо інше не передбачене - to process personal data received in connection
умовами
цієї
Публічної
пропозиції. with the conclusion and execution of the present
Документом, що підтверджує відправлення Public Offer;
Стороною письмового повідомлення за цією - to use the data for the following purposes:
Публічною пропозицією іншій Стороні, є ensuring implementation of administrative and
квитанція
поштового
відділення
про legal (including relations in the field of public
відправлення рекомендованого листа за administration), tax relations and relations in the
адресою відповідної Сторони, вказаною в field of accounting; ensuring the implementation
Договорі
приєднання.
Будь-яке of relations in the field of economic, financial
повідомлення Банка, відправлене поштою, services and insurance; functioning of the
вважається отриманим Клієнтом після national
system
of
electronic
remote
спливу 7 (семи) календарних днів з моменту identification of individuals, ensuring the
відправлення Банком такого повідомлення. implementation
of
relations
with
the
На Клієнта покладається обов’язок щодо shareholders of UNEX BANK JSC and related
контролю за належним обслуговуванням parties;
поштової скриньки Клієнта та своєчасним
отриманням кореспонденції Клієнта.
8.6. Клієнт надає Банку право:
- to disclose personal information to the US
- на обробку персональних даних, отриманих Internal Revenue Service under FATCA.
у зв'язку з укладенням та виконанням цієї - to transfer personal data to third parties in
Публічної пропозиції;
accordance with the purposes specified.
–
на їх використання в наступних цілях: Simultaneously with joining the Public Offer, the
забезпечення реалізації адміністративно- personal data of the Client/representatives of the
правових (в тому числі відносин у сфері Client shall be entered in the personal database,
державного
управління),
податкових with the Client/representative of the Client
відносин та відносин у сфері бухгалтерського notified of the rights specified in Article 8 of the
обліку; забезпечення реалізації відносин у Law of Ukraine On Personal Data Protection, the
сфері економічних, фінансових послуг та purposes of use of personal data specified
страхування; функціонування національної above.
системи
електронної
дистанційної
ідентифікації фізичних осіб, забезпечення The Client confirms that in accordance with the
реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС permits granted by the Employees, they are
БАНК» та пов'язаними особами;
entitled:
- на розкриття інформації відносно себе - to process personal data;
Службі внутрішніх доходів США в рамках - to use the data;
FATCA.
- to transfer personal data to third parties,
– на передачу персональних даних третім including the Bank.
особам відповідно до зазначених цілей.
8.6.1. By signing the Accession Agreement, the
Одночасно з приєднанням до Публічної Client confirms that they are informed of their
пропозиції
персональні
дані rights as a subject of credit history, and by
Клієнта/представників Клієнта вносяться в accession hereto, gives consent to the Bank to
48

-

PUBLIC OFFER OF UNEX BANK JSC
for entering into an Agreement for Integrated Servicing of Non-resident Business Clients
базу персональних даних, при цьому transfer personal data and information on the
Клієнт/представник Клієнта повідомлений terms of the transaction and fulfillment of
про свої права, зазначені в ст. 8 Закону obligations hereunder to the Credit Register of
України «Про захист персональних даних», the National Bank of Ukraine.
цілі використання персональних даних, що
зазначені вище.
Клієнт підтверджує, що у відповідності із
наданими
йому
дозволами
його
Працівниками він має право:
на обробку персональних даних;
на їх використання;
на передачу персональних даних третім
особам, в тому числі Банку.
8.6.1. Підписанням Договору приєднання
Клієнт підтверджує, що поінформований(а)
про свої права, як суб'єкта кредитної історії,
та приєднанням до цього Договору надає
згоду Банку на передачу персональних даних
та інформації про умови операції та
виконання зобов'язань за Договором до
Кредитного реєстру Національного банку
України.
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