Угода про відкриття та обслуговування Кредитної картки та страхування (у разі наявності
страхування) №_________
м. _______________________
Дата_________________
Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – Банк / Страховий агент), код ЄДРПОУ 19390819, з
місцезнаходженням у м. Львів, вул. Валова,11, в особі уповноваженого представника, в подальшому
іменується «Банк», та _____________ ідентифікаційний код _____________, Паспорт громадянина України
серія __ № ______ виданий _______р. (надалі – Клієнт/Страхувальник/Застрахована особа), які разом в
подальшому іменуються Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали дану Угоду яка разом із Тарифами
Банку та Паспортом споживчого кредиту є невід’ємною частиною Договору комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб (надалі – ДКБОФО), який розміщений на сайті Банку www.ideabank.ua:
1. Клієнт надає Заяву на відкриття поточного рахунку у гривні на своє ім’я_____в АТ «Ідея Банк» в рамках
продукту _____із оформленням до Рахунку банківської платіжної картки (надалі - БПК) із іменем та
прізвищем латинськими літерами на картці (у випадку оформлення іменної картки): ___________
(Якщо клієнт не має в Банку Фінансового номеру) Клієнт підтверджує використання номеру мобільного
телефону _____як Фінансового номеру телефону.
, а Банк відкриває Клієнту в рамках банківського продукту _____поточний рахунок IBAN _____у валюті
гривня (надалі – Рахунок) із дебетно-кредитною схемою, операції за яким можуть здійснюватися з
використанням електронного платіжного засобу, та випускає до Рахунку платіжну картку.
2. Банк надає Клієнту Кредит шляхом встановлення до Рахунку відновлюваної Кредитної лінії (надалі –
Кредитна лінія або Кредит) на умовах повернення, строковості та платності, а саме:
2.1. Максимальний розмір Кредитної лінії становить 200 000 грн. (двісті тисяч гривен) зі строком дії 12
(дванадцять) місяців з можливістю автоматичної пролонгації.
2.2. Розмір Кредитної лінії у дату укладання Угоди, становить ________ грн. та може бути змінений в
межах Максимального розміру за ініціативою Банку або Клієнта з дотриманням вимог ДКБОФО.
2.3. Процентна ставка за користування Кредитом становить ___,00 % річних, яка є незмінною протягом
усього строку дії Угоди.
2.4. Повернення заборгованості за Кредитом здійснюється з дотриманням вимог ДКБОФО та чинних
Тарифів Банку, які розміщені на сайті Банку www.ideabank.ua.
3. Укладанням цієї Угоди Клієнт:
3.1. Підтверджує своє місце праці – _____на посаді _____та середньомісячний дохід – _____. Підтверджує
країну громадянства _____. Підтверджує, що [«є» / «не є»] резидентом України. Також підтверджує, що
[«є» / «не є»] податковим резидентом США. Також підтверджує, що [«є» / «не є»] публічною особою
або особою, яка є близькою або пов’язаною з публічною особою. Також підтверджує, що він [«є» / «не
є»] фізичною особою-підприємцем або особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність.
3.2. Акцептує Публічну пропозицію про приєднання до ДКБОФО та Публічну пропозицію укладення
договору про використання аналога власноручного підпису та відтиску печатки АТ «Ідея Банк» (оферта),
які розміщені на сайті Банку www.ideabank.ua.
3.3. Засвідчує повноту та достовірність всієї наданої ним Банку інформації і зобов’язується письмово
повідомляти Банк про її зміни не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати настання таких змін, а стосовно
зміни повноважень довіреної особи – повідомляти негайно.
3.4. Підтверджує, що перед укладанням Угоди отримав та погодився з інформацією, згідно з чинним
законодавством України, для прийняття обгрунтованого рішення, зокрема: порівняння пропозицій Банку,
зміст статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», ДКБОФО, чинні Тарифи Банку, Паспорт споживчого кредиту, орієнтовану загальну вартість
кредиту та Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщені на сайті Банку
www.ideabank.ua. Підтверджує ознайомлення із Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків
клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, зокрема щодо заборони
використання Рахунку для здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.
3.5. Визнає свій власноручний підпис в Угоді зразком при здійсненні операцій за Рахунком. Підтверджує
використання Фінансового номеру телефону для отримання SMS-повідомлень щодо операцій за Рахунком,
кодів підтвердження фінансових та сервісних операцій, у т.ч. операцій в СДО ІО та кодів 3D Secure.
Погоджується отримувати повідомлення Банку на адресу електронної пошти.
3.6. Надає згоду на збір, обробку, та зберігання своїх персональних даних, згідно з Законом України «Про
захист персональних даних», а також на передачу їх третім особам, якщо така передача обумовлена
реалізацією прав Банку за цією Угодою, та звільняє Банк від обо’вязку повідомлення про таку передачу.
3.7. Підтверджує, що немає жодного рішення або дій з боку державних, судових або інших органів, які
можуть негативно вплинути на Клієнта, його діяльність або фінансовий стан.
Підпис Банку_____________

Підпис Клієнта___________________

3.8. Підтверджує, що: 1) повідомлений, що відповідно до вимог законодавства України, Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його рахунком,
але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена законодавством
України та зазначена на офіційному сайті Фонду http://www.fg.gov.ua/; 2) до моменту укладання Угоди він
ознайомлений з умовами, за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в
статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України «Про
банки і банківську діяльність»; 3) вклади в іноземних валютах гарантуються на тих самих умовах, що і
вклади в національній валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в національній валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим
Національним банком України (надалі - НБУ) на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку
та введення 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», - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ
на день початку ліквідації. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в
іноземній валюті, які залучені Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору
банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного
сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб. __.__.20__р.
4.
Укладанням цієї Угоди Клієнт, як власник персональних даних та суб’єкт кредитної історії: 1) надає
Банку згоду на доступ до своєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через Бюро
кредитних історій інформації про себе (в т.ч. інформації з державних реєстрів та інших публічних ресурсів),
а також на перевірку особистих даних (фактів втрати паспорта особи, зміни прізвища тощо) з дотриманням
вимог Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»; 2) підтверджує, що
повідомлений Банком, що інформація для формування його кредитної історії буде передана ТОВ «Перше
всеукраїнське бюро кредитних історій» (02002 м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11), ПАТ «Міжнародне
Бюро кредитних історій» (03062, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги 65, офіс 306) та ТОВ «Українське бюро
кредитних історій» (01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д); 3) надає згоду на доступ до інформації
з Кредитного реєстру НБУ, збір, зберігання, використання та передачу інформації до Кредитного реєстру
НБУ (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9), відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру НБУ та вдосконалення процесів управління
кредитними ризиками банків».
5. Протягом строку дії Угоди тарифи та комісії за Кредитною лінією, додатковими послугами Банку чи
супутніми послугами третіх осіб, що надаються чи можуть надаватися під час укладення Угоди, можуть бути
змінені.
6. Клієнт зобов’язаний: 1) виконувати умови Угоди та ДКБОФО; 2) сплачувати Банку комісійні винагороди
за користування Рахунком та сплачувати проценти за користування Кредитною лінією, згідно з чинними
Тарифами Банку; 3) сплачувати обов’язковий мінімальний платіж, згідно з чинними Тарифами Банку та
ДКБОФО; 4) повертати суми несанкціонованої заборгованості (технічного овердрафту) та сплачувати
проценти за користування такою заборгованістю, згідно з чинними Тарифами Банку та ДКБОФО; 5)
контролювати стан Рахунку та рух коштів за Рахунком; 6) стежити за інформаційними повідомленнями на
офіційному сайті Банку www.ideabank.ua/; 9) виконувати інші обов’язки за ДКБОФО.
7. Клієнт має право: 1) перед укладанням Угоди та при подальшому обслуговуванні Рахунку та Кредитної
лінії отримувати всю необхідну інформацію щодо умов та Тарифів Банку; 2) у будь-який момент
відмовитись від Угоди (припинити її) шляхом подання заяви до Банку, за умови погашення будь-якої
заборгованості за Угодою; 3) ініціювати зменшення розміру Кредитної лінії в рамках невикористаного
обсягу Кредитної лінії шляхом звернення до Банку; 3) звернутися до Банку з питань виконання сторонами
умов Угоди (особисто, за телефоном 0800502030 (+380342558762 для дзвінків з-за кордону), за адресою
info@ideabank.ua або на сайті Банку www.ideabank.ua), а також з питань захисту прав споживачів
фінансових послуг звернутись до Національного Банку України (за телефоном 0800505240, за адресою
nbu@bank.gov.ua, за адресою вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601); 4) протягом 30-ти календарних
днів з дати повідомлення Банку про зміну страхової компанії або зміни Тарифів Банку звернутись до Банку
щодо відмови від обслуговування та розірвання Угоди за умови повного погашення заборгованості; 5)
користуватися іншими правами за ДКБОФО.

Підпис Банку_____________

Підпис Клієнта___________________

8. Банк має право: 1) змінювати Тарифи Банку (у тому числі за додаткові послуги) та умови надання послуг
з попереднім інформуванням Клієнта не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати набуття чинності
змін шляхом повідомлення на сайті Банку www.ideabank.ua та у відділеннях Банку; 2) змінювати страхову
компанію з попереднім інформуванням Клієнта шляхом повідомлення на сайті Банку www.ideabank.ua; 3)
змінювати розмір та термін дії Кредитної лінії в межах Максимального розміру Кредитної лінії з дотриманням
вимог ДКБОФО та з повідомленням Клієнта одним або декількома способами за вибором Банку (на адресу
електронної пошти Клієнта; SMS-повідомленням на номер телефону, наданий Клієнтом до Банку; у виписці
за Рахунком; листом на адресу Клієнта, повідомлену Клієнтом; телефонним дзвінком на номер телефону,
повідомлений Клієнтом); 4) відступати права вимоги (права кредитора) або переводити свої зобов’язання
за цією Угодою третім особам без згоди Клієнта, повідомляючи Клієнта або покладаючи на нову Сторону
обов’язок такого повідомлення; 5) призупинити видаткові операції за Рахунком (у тому числі, але не
виключно, за рахунок коштів Кредитної лінії) у порядку та на умовах ДКБОФО; 6) без надання пояснень
скасувати Кредитну лінію до закінчення терміну її дії; 7) відмовитись від підтримання ділових відносин
(обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмови у проведенні фінансової
операції та закриття рахунку, згідно з умовами ДКБОФО; 8) вимагати дострокового погашення
заборгованості та/або виконання інших зобов’язань Клієнта за Угодою та закрити рахунок у порядку та на
умовах ДКБОФО; 9) після закінчення строку дії Кредитної лінії продовжити строк дії Кредитної лінії у
попередньому розмірі та на такий самий строк; 10) перевипустити БПК (у тому числі зі спливом терміну дії)
та направити БПК Клієнту з дотриманням чинних Тарифів Банку та умов ДКБОФО; 9) користуватися іншими
правами за ДКБОФО.
9. Банк зобов’язаний: відкрити та обслуговувати Рахунок, надати БПК та Кредитну лінію (за її наявності) з
дотриманням вимог Угоди, ДКБОФО, правил міжнародних платіжних систем та чинного законодавства
України.
10. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цією
Угодою та додатковими угодами до неї у випадку якщо вони доведуть, що порушення сталося внаслідок
випадку, або настання і дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не
могли передбачити або запобігти. До таких обставин належать події, передбачені Цивільним Кодексом
України (форс-мажорні обставини) які засвідчуються Торгівельно-промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами та/або факт настання яких
встановлений законодавством.
11. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків Клієнт несе відповідальність, згідно з чинним
законодавством України та ДКБОФО. Клієнт в повному обсязі відшкодовує Банку збитки у разі застосування
до Банку санкцій внаслідок помилкових або навмисних дій Клієнта з БПК.
12. У разі невиконання або неналежного виконання Банком обов’язків за цим Договором, Банк несе
відповідальність згідно з чинним законодавством. У випадку порушення строку виконання грошового
зобов‘язання Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України
від суми невиконаного грошового зобов‘язання за кожний день прострочки. При цьому не здійснюється
нарахування пені при настанні обставин, зазначених у п.10. Угоди.
13. Внесення змін до Угоди здійснюється шляхом укладання додаткових договорів до неї.
14. Суперечки або претензії в рамках цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при
недосягненні згоди, у судовому порядку, відповідно чинного законодавства України.
15. Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, та діє
безстроково. Зобов‘язання Сторін за Угодою діють до їх до повного виконання.
16. Клієнт підтверджує, що __.__.20__р. примірник Угоди № _____від __.__.20__р. платіжну картку (якщо
Instant-картка, яка надається у день укладання Договору) __хххх хххх__ та ПІН-код до неї (наприклад, у
вигляді PIN-коверту) і реквізити Рахунку.
РЕКВІЗІТИ СТОРІН
БАНК / СТРАХОВИЙ АГЕНТ:
Акціонерне товариство «Ідея Банк»
Місцезнаходження: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11
МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819
Уповноважений представник__________Банку
ПІБ.

КЛІЄНТ:
ПІБ _____
Адреса проживання: _____
Контактні телефони: _____
E-Mail _____
Слово-пароль картки___________________

___________________Підпис

Відмітки банку
Відкрити поточний рахунок ___у /___дозволяю. Керівник (уповноважена особа) ___ Дата відкриття
поточного рахунку __.__.20__р. Документи на оформлення відкриття поточного рахунку перевірив ___
Головний бухгалтер (відповідальна особа, яка контролює присвоєння номера поточного рахунку)___

