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ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
«ЗАТВЕРДЖЕНА»
Наказом ПАТ «РВС БАНК»
№ 273/18-ОД від «25» липня 2018 року
(додаток № 1)
ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ №

___________

__________________ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК», іменований надалі – «БАНК» в
особі ______________________________, який/яка діє на підставі __________________, з однієї
сторони, та
П.І.Б. _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________,
надалі за текстом – «Клієнт», з другої сторони, разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір
банківського рахунку про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк, керуючись Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в
національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку
України № 492 від 12.11.2003 р. (зі змінами та доповненнями), відкриває Клієнту поточний рахунок
у
№
(надалі – Рахунок), здійснює його розрахунково-касове обслуговування протягом
операційного часу, але в межах режиму роботи установи Банку, в якому здійснюється операція
(операційний день: робочий день Банку, що припадає на понеділок – п’ятницю) та здійснює
нарахування процентів, на умовах та у порядку, визначених цим Договором та чинним
законодавством України (в тому числі і нормативно-правовими актами Національного банку
України), внутрішніми нормативними актами Банку та цим Договором.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Клієнт має право:
2.1.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку на підставі розрахункових документів
у готівковій та безготівковій формі.
2.1.2. Отримувати готівкові кошти у межах залишку коштів на його поточному рахунку.
2.1.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим договором
послуг.
2.1.4. Надати довіреність на здійснення операцій за його рахунком іншій фізичній особі. Довіреність
може бути засвідчена уповноваженим працівником Банку або нотаріально.
2.1.5. Подавати в Банк для купівлі, продажу або обміну іноземної валюти заяву про купівлю, продаж
або обмін іноземної валюти або банківських металів за встановленою в Банку формою (Додатки 1-3
до цього Договору) протягом 30 календарних днів з дати оформлення такої заяви про купівлю,
продаж або обмін іноземної валюти або банківських металів у формі електронного документа
засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» або в паперовій формі не менше ніж в 2-ох
примірниках з 9:00 до 13:00 години операційного дня. Така заява про купівлю, продаж або обмін
іноземної валюти або банківських металів виконується Банком до повного виконання виключно в
межах залишку коштів на рахунку(ах), необхідного для її виконання та у разі надання Клієнтом
Банку повного пакету документів, оформленого належним чином у відповідності до положень
чинного законодавства України та вимог даного Договору.
2.1.6. Відкликати подану до Банку заяву про купівлю, продаж або обмін іноземної валюти або
банківських металів у повній або частковій сумі шляхом подання до 11:00 годин операційного дня
торгів на міжбанківському валютному ринку України листа про відкликання, складеного в довільній
паперовій формі або в формі електронного документу засобами програмно-технічного комплексу
«Клієнт-Банк» та підписаного Клієнтом.
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2.2. Банк має право:
2.2.1. Використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на Рахунку, гарантуючи їх наявність та
проведення операцій відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.
2.2.2. Здійснювати повернення розрахункових документів Клієнта у разі ненадання Клієнтом
документів та інформації, які необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану
або надання Клієнтом навмисно неправдивих відомостей про себе.
2.2.3. Відмовити Клієнту у проведенні розрахунково-касових операцій, якщо:
а) операції не відповідають нормам чинного законодавства та не входять до переліку, передбаченого
інструктивними документами Національного банку України;
б) на думку Банку ця операція є сумнівною;
в) закінчився строк дії пред’явлених документів (паспортних документів);
г) у разі невідповідного оформлення розрахункового документу;
д) відсутності або недостатності коштів на Рахунку необхідних для здійснення операції, в тому числі
недостатності коштів для оплати послуг Банку.
2.2.4. Відмовляти Клієнту у видачі готівки у разі неподання ним попередньої заявки на її отримання.
Заявка подається напередодні дня отримання готівки до 13-00.
2.2.5. Самостійно списувати суму комісії за проведення розрахунково-касових операцій згідно
Тарифів Банку.
2.2.6. Вимагати від Клієнта документи та інформацію, що необхідні для з’ясування його особи, суті
діяльності, фінансового стану.
2.2.7. Самостійно в односторонньому порядку змінювати Тарифи на обслуговування. Про зміну
Тарифів Банк повідомляє Клієнтів шляхом розповсюдження цих змін через дошки об’яв в
операційних приміщеннях, касах Банку або іншим узгодженим Сторонами способом.
2.2.8. Під час здійснення Клієнтом операцій у національній валюті на суму, яка дорівнює
(перевищує) 150 000 грн., або в іноземній валюті на суму, яка дорівнює (перевищує) еквівалентну
150 000 грн., за офіційним курсом Національного банку України на день здійснення операції,
вимагати додаткове підтвердження законності здійснення цієї операції.
2.2.9. У випадках ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом попередньої заявки на отримання
готівки, перенести термін видачі готівки на наступний робочий день.
2.2.10. Клієнт доручає Банку, а Банк має право на підставі цього доручення здійснювати договірне
списання на користь Банку з цього рахунку Клієнта, що відкритий у Банку, грошових коштів в сумі
заборгованості Клієнта за цим Договором та/або за іншим договором укладеним з Банком,
враховуючи заборгованість за комісіями, пеню і штрафи та інші платежі, що мають сплачуватись
згідно з цим Договором та/або за іншим договором укладеним з Банком. Право на договірне списання
виникає в Банку у випадках, передбачених цим Договором, а також з дня, наступного за останнім
днем строку (терміну), протягом якого Клієнт зобов’язаний виконати будь-яке грошове зобов’язання
за цим Договором та/або за іншим договором укладеним з Банком. Передбачене цим пунктом цього
Договору договірне списання здійснюється Банком у відповідності до нормативно-правових актів
України.
При цьому з метою здійснення Банком права договірного списання, передбаченого у першому абзаці
цього пункту Договору, Клієнт доручає Банку, а Банк має право списувати кошти в сумі та валюті з
будь-якого рахунку Клієнта в національній та/або іноземній валюті, відкритого у Банку (та з будьяких інших рахунків, що будуть відкриті Клієнтом у майбутньому), в наступному порядку:
- у випадку, якщо валюта коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку Клієнта, відкритого у
Банку, співпадає з валютою фактичної заборгованості Клієнта за цим Договором та/або за іншим
договором укладеним з Банком – в сумі та валюті фактичної заборгованості Клієнта за Договором;
- у випадку, якщо валюта коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку Клієнта, відкритого у
Банку, не співпадає з валютою фактичної заборгованості Клієнта за цим Договором та/або за іншим
договором укладеним з Банком – в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній сумі коштів у валюті
фактичної заборгованості Клієнта за цим Договором та/або за іншим договором укладеним з Банком і
витрат Банка (комісій, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування тощо), які пов’язані з
купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти. При цьому, для погашення такої заборгованості
Клієнт доручає Банку здійснювати від імені та за рахунок Клієнта купівлю/продаж/обмін
(конвертацію) іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) за
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поточним курсом, що склався на МВРУ за цією операцією на дату купівлі/продажу/обміну іноземної
валюти, з обов’язковим зарахуванням купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу
валюти, на поточний рахунок Клієнта за відповідною валютою.
При цьому курс купівлі/продажу/обміну (конвертації) Банком іноземної валюти на Міжбанківському
валютному ринку України та порядок його визначення з метою виконання вищезазначеного
доручення Клієнта, вважаються такими, що узгоджені з останнім.
2.2.11. Списувати з Рахунку(-ів) Клієнта суму, що потрібна для купівлі, продажу або обміну
безготівкової іноземної валюти або банківських металів за цим Договором та суму збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування згідно з реквізитами, зазначеними в заяві про купівлю,
продаж або обмін іноземної валюти або банківських металів такій заяві, якщо Клієнт у такій заяві
надав Банку відповідне доручення.
2.3. Клієнт бере на себе зобов’язання:
2.3.1. Повідомляти Банк про помилково здійснені операції за рахунком.
2.3.2. У тижневий термін повідомити Банк про зміну поштової адреси або інших своїх реквізитів.
2.3.3. Дотримуватись правил проведення розрахунково-касових операцій, встановлених на основі
чинного законодавства і нормативних документів НБУ, зокрема не здійснювати операцій із
здійснення підприємницької діяльності або операцій що суперечать чинному законодавству.
2.3.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги відповідно до
Тарифів Банку.
2.3.5. У разі зняття готівки, надавати Банку попередню заявку на отримання готівки.
2.3.6. На вимогу Банку надавати документи та інформацію, що необхідні для з’ясування його особи,
суті діяльності, фінансового стану.
2.3.7. Своєчасно здійснювати оплату за розрахунково-касове обслуговування по Рахунку відповідно
до Тарифів Банку.
2.3.8. Про невизнання залишку коштів по Рахунку повідомити Банк не пізніше наступного робочого
дня.
2.3.9. У випадку зміни місця реєстрації, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової

картки платника податків, протягом 10 (десяти) календарних днів від дня настання таких
змін повідомити про це Банк у письмовій формі.
2.4. Банк бере на себе зобов’язання:
2.4.1. Належним чином здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта в тому числі:
а) перераховувати та зараховувати кошти на поточний рахунок Клієнта;
б) приймати готівкові грошові кошти;
в) видавати Клієнту готівкові грошові кошти в межах залишку коштів на його рахунку.
2.4.2. Операції за дорученням Клієнта проводити відповідно до діючих правил здійснення
безготівкових розрахунків.
2.4.3. Списання коштів з рахунку Клієнта здійснювати за його дорученням та у випадках
передбачених чинним законодавством України.
2.4.4. Видавати Клієнту, або особі, яка діє за його дорученням, виписку з рахунку Клієнта.
2.4.5. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам
з питань проведення операцій за рахунком можуть бути надані лише у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
2.4.6. Надавати консультації Клієнту з питань застосування банківського законодавства та порядку
здійснення розрахунків.
2.4.7. Зараховувати грошові кошти що надійшли на Рахунок не пізніше наступного дня з дня
надходження відповідних розрахункових документів.
2.4.8. Щомісячно в останній робочий день місяця нараховувати проценти на фактичний залишок
грошових коштів на Рахунку Клієнта у розмірі відповідно до Тарифів Банку.
3. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1.Клієнт може використовувати всі форми розрахунків, які не суперечать чинному законодавству
України.
3.2. Оплата послуг Банка здійснюється одночасно з проведенням операції чи наданням послуги
шляхом договірного списання. Клієнт доручає Банку самостійно списувати з його рахунку
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меморіальним ордером вартість наданих Банком розрахунково – касових послуг, у відповідності до
Тарифів Банку.
3.3. Про діючий операційний час Клієнт оповіщується через дошки оголошень в установах Банку.
3.4. При відсутності руху коштів на рахунку Клієнта протягом 6 місяців Банк має право порушити
питання про закриття рахунку та розірвання цього Договору.
3.5. В разі зміни форми заяв про купівлю, продаж або обмін іноземної валюти або банківських
металів чинною буде вважатися форма, що викладена на сайті Банку та/або доведена Клієнту
засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
3.6.
Клієнт доручає Банку здійснювати операції з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на
умовах, в порядку та на підставі складеної Клієнтом Заяви про купівлю, продаж або обмін іноземної
валюти або банківських металів за встановленою в Банку формою (Додаток 1-3 до цього Договору),
а також наданих Клієнтом документів.
3.7. Операції з купівлі, продажу або обміну іноземної валюти здійснюються за курсом, що склався на
міжбанківському валютному ринку України на момент здійснення купівлі, продажу або обміну
іноземної валюти.
3.8.
Клієнт доручає Банку продати іноземну валюту, придбану Банком за заявою Клієнта, на
міжбанківському валютному ринку України, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована
ним за призначенням у визначений законодавством України строк у встановленому порядку.
3.9.
Клієнт уповноважує Банк здійснювати без заяви Клієнта продаж іноземної валюти, що
надходить на користь Клієнта (обліковується на Рахунку Клієнта) у випадках, визначених
законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України,
за курсом гривні до іноземної валюти, що склався на міжбанківському валютному ринку України на
момент здійснення такого продажу в іноземній валюті.
3.10. Клієнт уповноважує Банк перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на
поточний рахунок в уповноваженому банку, який зазначив Клієнт в заявці на продаж іноземної
валюти та банківських металів.
3.11. Клієнт уповноважує Банк перерахувати придбану, обміняну іноземну валюту на поточний
рахунок в іноземній валюті, який відкритий в Банку і який зазначив Клієнт в заяві на купівлю, обмін
іноземної валюти або банківських металів.
3.12.
Банк повертає без виконання з обов'язковим зазначенням причини повернення, що
засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції
контролера, та відбитком штампа установи Банку:
заяву про продаж або обмін іноземної валюти або банківських металів , якщо для виконання
цієї операції на міжбанківському валютному ринку України недостатньо коштів на рахунку Клієнта в
іноземній валюті;
заяви про купівлю, продаж або обмін іноземної валюти або банківських металів, якщо Банк
виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується
Клієнтом для купівлі або продажу іноземної валюти;
заяви про купівлю, продаж або обмін іноземної валюти або банківських металів, у яких хоча
б один із зазначених у ній обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно;
заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів в разі відсутності документів, які
потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для
здійснення Банком валютного контролю за цією операцією Клієнта.
Інформація про суму купленої, проданої або обміняної іноземної валюти, курс, за яким
іноземна валюта були куплені, продані або обмінені на міжбанківському валютному ринку України,
суму всіх витрат, яку сплатив Клієнт за проведення цих операцій, тощо зазначається у виписках по
рахунках Клієнта, які надаються останньому за результатом проведеної операції на його першу
вимогу.
4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
4.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь – якого з
положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза
сферою контролю не виконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні
погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше ( далі – „форсБанк
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мажор”, але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту
оголошення не виконуючою Стороною „форс-мажору” і закінчується чи закінчився б, якщо
виконуюча Сторона вжила б заходів , які вона і справді могла вжити для виходу з „форс – мажору”.
„Форс-мажор” автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та
ліквідації наслідків. Про настання „форс – мажорних” обставин Сторони мають інформувати одна
одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін
матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі
жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.
5. ПОРЯДОК ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, надсилає пропозиції про це
другій Стороні. У разі закриття рахунку Банк проводить всі завершальні операції за цим рахунком.
5.2. Сторона, що одержала проект змін та/або доповнень до Договору, повинна відповісти на нього не
пізніше 20 ( двадцяти ) днів після отримання пропозиції . Якщо Сторони не досягли згоди, а також у
разі неотримання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена
Сторона має право передати спір на вирішення суду.
5.3. У разі зміни Рахунку не за ініціативою Клієнта, Банк закриває Рахунок з одночасним відкриттям
нового поточного рахунку та письмовим повідомленням про це Клієнта.
6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
6.1.Спори що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі
недосягнення згоди – в судовому порядку згідно чинного законодавства України .
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір складено у двох примірниках.
7.2. Всі оформлені та підписані примірники Договору мають однакову юридичну силу.
7.3. Всі додатки та оформлені й підписані примірники додаткових договорів до цього Договору є
його невід’ємними частинами.
7.4. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує ознайомлення та погодження з діючими
Тарифами Банку.
7.5. Клієнт цим підтверджує та гарантує, що надані Банку документи та інформація, а також ті, що
будуть надані Клієнтом у майбутньому у зв’язку з укладенням Договору та його виконанням, є
дійсними, повними та достовірними. При укладенні та виконанні Договору Банк виходить з наявних
у Банку документів, наданих Клієнтом; з того, що органи Клієнта та його представники діють
виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних у Банку.
Клієнт несе всі можливі ризики та збитки, пов’язані з несвоєчасним та/або неналежним наданням в
Банк документів, що підтверджують зміну представників Клієнта та/або зміну їх повноважень, а
також з наданням Банку іншої інформації та документів, що пов’язані з укладенням та виконанням
Договору.
Підписуючи даний Договір Клієнт надає право ПАТ «РВС БАНК», відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних», отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати,
зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати,
реалізовувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить
персональні дані Клієнта (посадових осіб Клієнта), з метою забезпечення реалізації цивільних
відносин, що виникають між Клієнтом та Банком за даним Договором, в тому числі з метою
пропонування будь-яких нових банківських послуг та/або встановлення ділових відносин між
Клієнтом та Банком на підставі договорів предмет яких є відмінним від предмету цього Договору.
Підписанням даного Договору Клієнт засвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації
про нього до бази персональних даних «Клієнти» ПАТ «РВС БАНК» з метою зазначеною в даному
пункті Договору, а також відомості про його права, визначені Законом України «Про захист
персональних даних», і про осіб, яким його дані надаються для виконання зазначеної мети.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір укладений на невизначений строк та набуває чинності з дня його підписання.
8.2. Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним
законодавством України та цим Договором.
9. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
Банк
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9.1. Рахунок Клієнта може бути закрито за власним бажанням Клієнта або у випадках,
передбачених чинним законодавством України та нормативно – правовими актами НБУ.
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
10.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних
інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.
Порядок виплати Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування за вкладами
регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Сайт: www.fg.gov.ua
10.2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд
відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури
виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.
Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми
відшкодування коштів за вкладами.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами,
включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення,
незалежно від кількості вкладів в одному банку.
10.3. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в
національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури
виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77
Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку).
10.4. Фонд не відшкодовує кошти:
1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу
(депозиту) та/або банківського рахунку (вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом
незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до
категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року);
2) передані банку в довірче управління;
3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою
протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку
до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77
Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого
рішення);
6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач,
у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України
рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі
Банк
______________________

Клієнт
______________________

Типова форма договору банківського рахунку (з фізичними особами) ПАТ «РВС БАНК»
Дата затвердження 25.07.2018

Д

- 4.0

Стор. 7 / 10

прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти
за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті
52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення
виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання
зобов'язань;
10) за вкладами у філіях іноземних банків;
11) за вкладами у банківських металах;
12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
10.4. У випадку внесення змін в порядок та/або умови здійснення відшкодування за вкладами, дані
умови Договору діятимуть в частині, що не суперечитиме чинному законодавству.
10.5. Клієнт засвідчує підписом під даним пунктом цього Договору про те, що його було
ознайомлено з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток до Положення про
здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів
вкладників).
____________________________
(підпис та ПІБ клієнта)
11. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК

КЛІЄНТ

ПАТ «РВС БАНК»
04071, Україна, місто Київ, Подільський район, вулиця
Введенська, будинок 29/58,
Податковий номер юридичної особи 39849797
Код банку 339072
www.rwsbank.com.ua
Тел. 590-00-00

Місцезнаходження підрозділу Банку:
Індекс____, м. ______, вул.______ буд. ____

Паспорт серії
№
виданий
р.
Зареєстрований (а) за адресою:
Фактична адреса:
Реєстраційний номер облікової картки
платника податку
тел.

____________________
_____________________

Другий примірник Договору №
Дата

отримано.

Підпис, П.І.П.отримувача _____________________________________________

Банк
______________________

Клієнт
______________________

Додаток 1
До Договору банківського рахунку
№ ______________ від «__»___ ___
0408006

ПАТ "РВС БАНК"
Україна, м.Київ, вул.Введенська, буд. 29/58 код банку 339072

Заява
про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не
здійснює підприємницької діяльності № ____
від _______________________року

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
N телефону/факсу _______________
Документ, що засвідчує особу, ________________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку
України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче.
Назва іноземної валюти,
Сума купівлі
Курс
Сума купівлі в грн.
або виду банківського
іноземної валюти або
купівлі в гривнях
відповідно до курсу, що
металу, що купується,
маса банківських
зазначений у заяві
її/його код
металів

Доручаю ПАТ «РВС БАНК» перерахувати на рахунок №_______ в ПАТ «РВС БАНК», код банку
339072 кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за
курсом, зазначеним у цій заяві.
Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений у заяві, або в разі неможливості
виконання заяви прошу ПАТ «РВС БАНК» перерахувати залишок коштів у гривнях на поточний рахунок
№ ____________________________________ у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Надаю право ПАТ «РВС БАНК» на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі
_______________ %.
Доручаю ПАТ «РВС БАНК» перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на
поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах № ____________________________________
у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією
заявою не буде перерахована мною за призначенням у визначений законодавством України строк після дня
зарахування на мій поточний рахунок, та доручаю ПАТ «РВС БАНК» продати цю іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України.
Підписи

__________________
__________________

____________________________
____________________________

М.П.
Банк
______________________

Клієнт
______________________

Додаток 2
До Договору банківського рахунку
№ ______________ від «__»___ ___
0408005

ПАТ "РВС БАНК"
Україна, м.Київ, вул.Введенська, буд. 29/58 код банку 339072

Заява
про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не
здійснює підприємницької діяльності № ____
від _______________________року
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце
проживання
____________________________________________________________________
N телефону/факсу _______________
Документ,
що засвідчує
особу,
________________________________________________________
Рахунок в іноземній валюті або банківських металах № ____________________________________ у ПАТ
«РВС БАНК» код банку 339072.
Доручаю продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче:
Назва іноземної валюти Сума продажу іноземної Курс
Гривневий
еквівалент
або виду банківського валюти
або
маса продажу в гривнях
іноземної валюти або
металу, що продається, банківських металів
банківських
металів
її/його код
відповідно до курсу, що
зазначений у заяві

Прошу ПАТ «РВС БАНК» перерахувати на рахунок №_________ у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072,
суму іноземної валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.
Доручаю ПАТ «РВС БАНК перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських
металів на поточний рахунок № ____________________________________ у ПАТ «РВС БАНК» код банку
339072.
Надаю право ПАТ «РВС БАНК» на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ % з коштів,
отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної
винагороди на поточний рахунок в національній валюті № ___________________________ у ПАТ «РВС
БАНК» код банку 339072.
У разі неможливості виконання заяви прошу ПАТ «РВС БАНК» повернути іноземну валюту або банківські
метали рахунок № ____________________________________ у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.

Підписи

__________________
__________________

____________________________
____________________________

М.П.

Банк
______________________

Клієнт
______________________

Додаток 3
До Договору банківського рахунку
№ ______________ від «__»___ ___
0408006

ПАТ "РВС БАНК"
Україна, м.Київ, вул.Введенська, буд. 29/58 код банку 339072

Заява
на здійснення обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів
№____
від _______________________року
Прізвище, ім’я,по батькові: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Місце проживання____________________________________________________________________________
______________________________________________________Телефон/факс__________________________
Рахунок в іноземній валюті або банківських металів яка продається, № _______________________________
у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Рахунок в іноземній валюті або банківських металів, яка купується, № _______________________________
у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Підстава для обміну іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку
України: __________________
____________________________________________________________________________________________
Доручаємо обміняти іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче:
Назва іноземної
Сума іноземної
Крос курс
Назва іноземної
Сума іноземної
валюти або виду
валюти або маса
(цифрове значення
валюти або виду
валюти або маса
банківського
банківського
крос курсу або
банківського
банківського
металу, що
металу, що
значення "за курсом
металу, що
металу, що
купується,
купується
уповноваженого
продається, її/його
продається
її/його код
банку")
код

Доручаємо ПАТ «РВС БАНК» перерахувати на рахунок №______________ у ПАТ «РВС БАНК»
код банку 339072, необхідну для купівлі суму у іноземній валюті або масу банківського металу.
Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений у заяві, або в разі неможливості
виконання заяви просимо у ПАТ «РВС БАНК» повернути іноземну валюту або банківський метал на
поточний рахунок № ___________________________ у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Надаємо право ПАТ «РВС БАНК» на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ___ %.
Доручаємо ПАТ «РВС БАНК» перерахувати придбану іноземну валюту або банківський метал на
поточний рахунок в іноземній валюті або банківському металі № ____________________________________
у ПАТ «РВС БАНК» код банку 339072.
Якщо обмінена на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта, згідно з цією
заявою, не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк, після
зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо ПАТ «РВС БАНК» продати цю валюту на
міжбанківському валютному ринку України.
Підписи

__________________
__________________

____________________________
____________________________

М.П.
Банк
______________________

Клієнт
______________________

