
СТОРОНА 1 /Банк  

____________________ (____________________) 

            (підпис) М.П.  ПІБ 

СТОРОНА2/Клієнт  

___________________(____________________) 

            (підпис) М.П.  ПІБ 

 

 

 
Договір-заява  

на приєднання   

до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) 

ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ   – КЛІЄНТІВ ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  

№ _____________________ 

 

м. _________                                                                                                                                         «___» _______ 20__р. 

 
СТОРОНА 1.  Юридична особа за законодавством України – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«РАДАБАНК», Україна, 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, ідентифікаційний код 21322127, Код Банку 306500, к/р 32001119101026 в 

Національному банку України, Код Банку 300001, адреса для листування: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, телефон/факс: __________________, 
SWIFT-код: RADAUA2N, надалі за текстом – «Банк», від в особі  ____________________, який діє на підставі _______________________________, з 

однієї сторони, та 

СТОРОНА 2.  

Найменування клієнта: ______________________________,  адреса: _______________________, телефон: ____________________,  код за 

ЄДРПОУ_______________, поточний рахунок № _____________________в ______________________ Код банку _______________________ , 

Свідоцтво/Витяг платника ПДВ № ______________, Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість _______________, в особі 
___________________, який діє на підставі __________________________________ надалі за текстом «Клієнт», з іншої сторони, надалі разом 

іменовані – «Сторони» (окремо – «Сторона»), уклали цей договір-заяву на приєднання  (далі – Договір-заява), про нижченаведене: 

 
 

 

надалі за текстом «Клієнт», з іншої сторони, надалі разом іменовані – «Сторони» (окремо – «Сторона»), уклали цей договір-заяву на 

приєднання  (далі – Договір-заява), про нижченаведене: 
 

1. Предмет Договору 
1.1. Підписуючи цей Договір-заяву, Клієнт погоджується з викладеною у «Правилах (договірних умовах) відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єктів 

господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – клієнтів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (далі – Правила), затверджених 

згідно з внутрішніми процедурами Банку (які розміщені для ознайомлення на сайті www.radabank.com.ua та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку з 
усіма наступними змінами та доповненнями) пропозицією Банку надавати Клієнту на умовах, встановлених у цьому Договорі та Правилах,  наступні послуги: 

- відкриття, обслуговування, закриття поточного(-их) рахунку(-ів) в національній та/або іноземній валюті, відповідно до вимог чинного законодавства України, 

перелік яких наведено в Додатку №1 до Договору-заяви.  
- надання послуги приймання та розміщення на поточному рахунку готівкової виручки (в разі її здавання Клієнтом). Строки здавання Клієнтом готівкової виручки (готівки) 

для її зарахування на Рахунок(-и) у Банку встановлюються Клієнтом самостійно згідно із запропонованими Банком строками, що зазначені у Правилах; 

- надання виписок з рахунків Клієнта у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон встановленого формату (СМС-повідомлення) на умовах, 
викладених в Правилах та після заповнення заяви (згідно Додатку №3). 

- підключення та обслуговування Продуктів Банку за допомогою системи «IBank2ua» на умовах, викладених в Правилах та після заповнення клієнтом 

заяви (згідно Додатку №2). 
- Дистанційне обслуговування Продуктів Банку а також надання інших послуг, передбачених Договором-заявою, здійснюється у відповідності до вимог 

законодавства, Правил, Договору, інших договорів, що діють між Банком та Клієнтом, або будуть укладені між ними в майбутньому, з метою виконання 

яких використовується система «IBank2ua», як засіб обміну технологічною та іншою інформацією тощо (далі – Договори, що обслуговуються системою 
«IBank2au»). 

1.2. Правила, після укладення Сторонами цього Договору-заяви, стають невід’ємною частиною Договору. Підписуючи цей Договір-заяву, Сторони підтверджують, що 

досягли згоди за усіма істотними умовами Договору, які викладені в цьому Договорі-заяві та Правилах. Терміни, що вживаються в Договорі-заяві, мають значення, надане їм  
у Правилах.  

1.3. Підписи Сторін під цим Договором-заявою вважаються одночасно підписами під Правилами, при цьому після підписання Сторонами цього Договору-заяви, Правила 

не підлягають додатковому підписанню Сторонами і вступають в силу для Сторін одночасно з підписанням цього Договору-заяви. 

2. Особливі умови Договору 

2.1. Умови користування Рахунком(-ами), відкритим(-и) згідно з Договором, порядок обслуговування Рахунку(-ів), умови обслуговування за допомогою 

системи «IBank2au», права та обов‘язки, відповідальність Сторін за Договором, особливі умови, порядок розірвання Договору визначаються Правилами. 
2.2. Підписанням цього Договору-заяви Клієнт, серед іншого, засвідчує: 

- що перед укладенням Договору та підписанням цього Договору-заяви він особисто ознайомлений з Правилами та тарифами, погоджується вважати 

положення вказаних Правил та тарифів обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі Договору; 
- що він доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з його поточного(-их) рахунку(-ів) в порядку, сумі та за реквізитами, вказаними в 

Договорі; 

- що він ознайомлений і погоджується з умовами усіх додатків до Договору, у тому числі тарифами Банку; 
- що він надає Банку згоду та право збирати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію, в тому числі персональні дані Клієнта (якщо 

власником рахунку є фізична особа-підприємець або фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю) та банківську таємницю, в 

обсязі, встановленому Правилами; 
- що ним особисто (або його уповноваженим представником) отримано примірник Договору-заяви; 

- - що він відповідає  за схоронність ключів системи  «IBank2au» 

- що електронні документи, сформовані та передані системою «IBank2au» у відповідності до умов Договору , є  рівними за юридичною силою документам на паперовому носії, що 
підписані власноручно підписом  Клієнта та скріплені печаткою Клієнта.  

2.3. Додаток №1 до Договору є його невід’ємною частиною. 

2.4. Цей Договір-заява укладений у 2 (двох) примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.  
2.5. У відповідності до статті 133 Податкового кодексу України БАНК є платником податку на прибуток на загальних підставах. 

2.6. У відповідності до статті __________ Податкового кодексу України, на момент укладення договору КЛІЄНТ  

 ________ (є платником податку на прибуток на загальних підставах, звільнений від сплати податку на прибуток, є платником податку на доходи фізичної 
особи на загальних підставах, є платником єдиного податку або інше ). 

2.7. За операціями, які є об’єктом оподаткування ПДВ податкові накладні надаються клієнту в електронному вигляді засобами системи електронного 

документообігу «M.E.Doc IS». 
2.8. Підписанням цього договору надаю свою згоду на використання та обробку моїх персональних даних ПАТ «АБ «Радабанк» та/або Розпорядником 

бази персональних даних згідно з вимогами законодавства України.
1 

ОТРИМАНО: 

   

(посада) (підпис) (дата) 

 

                                                           
1 Зазначається, якщо Договір укладається з само зайнятою особою або якщо від імені клієнта діє уповноважена особа за довіреністю 

http://www.radabank.com.ua/


СТОРОНА 1 /Банк  

____________________ (____________________) 

            (підпис) М.П.  ПІБ 

СТОРОНА2/Клієнт  

___________________(____________________) 

            (підпис) М.П.  ПІБ 

 

 

 

Додаток №1 до Договору-заяви №______ від “____”___________ 20__ р. 

 

Банк відкрив/відкриває Клієнту  

№ 

з/п 

Номер поточного 

рахунку 

Валюта рахунку Дата відкриття Вид поточного 

рахунку 

Тарифний пакет 

1. 

 

  «___» ______________20___р.   

2. 

 

  «___» ______________20___р.   

3. 
 

  «___» ______________20___р.   

 
Додаток №2 до Договору-заяви №______ від “____”__________ 20__ р. 

Голові Правління (або іншій уповноваженій особі) 

                                                                                                      ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  

                                                                                                          ____________________________________________________ 
                                                                                                                                               (ПІБ) 

_____________________________________________________________ 
(Найменування організації / підприємця / фіз.особи) 

______________________________________________________________ 
     (посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові) 

ЗАЯВА 

«__» ________ 20__ р. 

На підключення системи iBank2ua 

Прошу забезпечити надання послуг з дистанційного обслуговування з використанням  системи РС банкінг iBank2ua з використанням 

Генератору одноразових паролів (OTP-токену). 

       Прошу в комплекті надати також: 
□ USB-Токен. 

Додатково до основної системи прошу додати: 

□  Центр фінансового контролю         □ Генераторів одноразових паролів ______ шт.            □  USB-Токен  _______ шт.        □  Обмеження доступу по IP  

За наступними рахунками ______________________________________________________________ 
(вказати номери рахунків) 

               2.Прошу забезпечити інформаційний доступ до наступних рахунків: 

_____________________________________________________________________________________ 
(вказати номери рахунків) 

З технічними вимогами до комп`ютерного обладнання для роботи згодні. Оплату за інсталяцію та користування послугами з дистанційного 

обслуговування гарантуємо. З тарифами на використання системи дистанційного обслуговування ознайомлені. 
Для зв'язку з Банком по системі Клієнт-Банк використати:   З'єднання з мережею Internet 

Уповноваженими особами для роботи з системою дистанційного обслуговування просимо вважати: ______________________________________ 
(Посада та П.І.Б.) 

Контактні телефони: ______________________________ 

Зразок підпису уповноваженої особи:   ____________________       __________________________  

                                                             (Підпис) 
                                

П.І.Б.
 

                                             Керівник            ________________   М. П.                                                               _______________________    

                                                                                              (Підпис) 
  

                                                                                      П.І.Б  

             
            Головний бухгалтер   ___________                                                                            _______________________    
                                                                                              (Підпис)

                                                                                                                   
П.І.Б 

Належність вказаних рахунків Клієнту засвідчую: ___________________________________________  
                                            

(дата, підпис, П.І.Б. відповідального працівника банку) 

 

Додаток №3 до Договору-заяви №______ від “____”__________ 20__ р. 

Голові Правління (або іншій уповноваженій особі) 

                                                                                                      ПАТ «АБ «РАДАБАНК»  

                                                                                                          _____________________________________________________________ 

        (ПІБ) 

_____________________________________________________________ 
(Найменування організації / підприємця / фіз.особи) 

______________________________________________________________ 
     (посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові) 

Заява 

«__» ________ 2015 р.  

Прошу надавати виписки з рахунків у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон встановленого формату (СМС-повідомлення) за наступною 
формою: 

«Р/р <перші_4_цифри_номеру_рахунку> * <останні_3_цифри_номеру_рахунку> - <сума_руху>, залишок <залишок_на_рахунку>»  - при списанні 

коштів з рахунку клієнта 
«Р/р <перші_4_цифри_номеру_рахунку> * <останні_3_цифри_номеру_рахунку> + <сума_руху>, залишок <залишок_на_рахунку>» - при надходженні 

коштів на рахунок клієнта. 

Перелік рахунків і адрес для передавання інформації: 

Рахунок № Номер моб.тел.: 

Рахунок № Номер моб.тел.: 

Рахунок № Номер моб.тел.: 

У разі зміни номерів мобільних телефонів зазначених в цьому додатку зобов’язуємось письмово повідомити Банк в 3-денний термі. У випадку ненадання 

такої інформації Банк не несе відповідальності за вчасне надання інформації щодо руху коштів по рахунку Клієнта або отримання такої інформації 

третіми особами. 
Керівник            ________________   М. П.                          _______________________    
                                            (Підпис) 

  
                                     ( П.І.Б)  


