Договір приєднання № ______
до Публічного договору банківського обслуговування
фізичних осіб в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
м.___________

_________ року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК» (далі за текстом – «Банк»), в
особі____________________ (зазначається ПІБ особи, яка уповноважена підписувати договір банківського рахунку), що
діє на підставі ____________ _____ (зазначається документ, на підставі якого діє уповноважена особа: Статут, чи
відповідна довіреність номер та дата документу), з однієї сторони,
та
фізична особа____________________ (прізвище, ім‘я, по-батькові), паспорт (або інший документ, що посвідчує
особу) (вказується назва документу, що посвідчує особу) серії ____ №______, виданий __________________ _________
року,
який/яка
зареєстрований/зареєстрована
за
адресою:_____________,
________________,
________________________, буд. ___, кв. ___, реєстраційний
номер облікової картки платника податків
________________(далі за текстом «Клієнт»), з другої сторони,
які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір приєднання
до Публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (надалі - іменується
«Договір») про наступне:
СТАТТЯ 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк, на підставі наданих Клієнтом документів та Заяви на відкриття рахунку, у відповідності до вимог
законодавства України, зобов‘язується відкрити Клієнту поточний рахунок № ________________________ (далі за
текстом – «Рахунок») у валюті: __________________(зазначається назва валюти), надавати послуги з розрахунковокасового обслуговування та проводити інші операції по Рахунку (далі за текстом «Послуги»), відповідно до умов цього
Договору та з урахуванням вимог законодавства України. Порядок відкриття та умови користування Рахунком
визначаються Публічним договором банківського обслуговування фізичних осіб в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (далі за
текстом – «Публічний договір»), які є публічною пропозицією (офертою) Банку до укладення цього Договору.
Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України цей Договір є договором приєднання.
1.2. Перелік Послуг, що надаються Банком за Рахунком, а також їх вартість визначається в Тарифному пакеті
(надалі за текстом – «Тарифи») для кожного Рахунку, що відкривається відповідно до умов цього Договору та є
Додатком № 1 до даного договору і є невід`ємною частиною цього Договору. Тарифи затверджуються рішенням
відповідного уповноваженого органу Банку та оприлюднюються шляхом їх розміщення на інформаційних стендах та на
офіційному сайті Банку : http://www.vernumbank.com. Вид Тарифного пакету за кожним Рахунком зазначається у Заяві
на відкриття Рахунку.
1.3. За Рахунком не проводяться будь-які операції, пов‘язані з підприємницькою діяльністю.
СТАТТЯ 2 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Сторони дійшли згоди, що умови Публічного договору застосовуються та є обов'язковими для виконання
Сторонами в тій частині, що регулює порядок відкриття, використання і обслуговування Рахунку та регулює порядок
надання обраного Клієнтом виду послуги, що надається Клієнту Банком.
2.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом невизначеного строку,
до моменту його припинення (розірвання) з підстав та у порядку, передбачених Публічним договором та
законодавством України.
2.3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом та у порядку визначеному в
Публічному договорі.
2.4. Зміна Тарифів та Публічного договору не є зміною умов цього Договору. Про внесення змін та доповнень
до Тарифів та Публічного договору Банк повідомляє Клієнта в порядку та у строки визначені в Публічному договорі.
2.5. Підписанням цього Договору Клієнт:
2.5.1. засвідчує, що до фактичного підписання цього Договору він був ознайомлений з Публічним договором та
Тарифами;
2.5.2. підтверджує прийняття та повне розуміння його змісту, змісту Публічного договору і Тарифів, а також
згоду Клієнта на розповсюдження положень цього Договору і Публічного договору на подальші майбутні відносини між
Сторонами;
2.5.3. погоджується вважати положення Публічного договору і Тарифів обов'язковими для застосування та
виконання Клієнтом та його довіреними особами протягом всього строку дії цього Договору і нести відповідальність за
їх належне виконання;
2.5.4. уповноважує Банк та надає йому згоду на вчинення всіх визначених в Публічному договорі дій;
2.5.5. погоджується, що Тарифи та Публічний договір не потребують додатково підписання Сторонами, оскільки
вони є невід'ємною частиною цього Договору;
2.5.6. не має жодних заперечень щодо закріпленого у Публічному договорі порядку зміни умов цього Договору,
Публічного договору і Тарифів, а також підтверджує, що цей порядок ніяким чином не порушує його права та інтереси
як Сторони цього Договору;
Від імені Банку

_____________________
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2.5.7. засвідчує, що ознайомлений з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі –
іменується «Фонд») відшкодування коштів за цим рахунком, а саме з:
 з переліком умов, за яких згідно з вимогами частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти, та який розміщено на офіційній сторінці Фонду в
мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-ne-vidshkodovuie;
 із сумою граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, актуальний розмір якого зазначений на
офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia;
 з інформацією про припинення нарахування процентів за Договором у день початку 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);
 з інформацією про те, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті
національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим 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 ліценції 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 Національним банком України на день початку ліквідації банку).
2.6. Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.
2.7. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку згоду на обробку його персональних даних, які були
отримані останнім до моменту укладення цього Договору або будуть ним отримані пізніше (незалежно від джерел
отримання персональних даних).
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк:
Найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ВЕРНУМ БАНК»
Юридична адреса: Україна,
02094 м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, буд. 17-В
Код Банку: 380689
Код за ЄДРПОУ: 36301800
к/р № ________________
в Національному банку України,
Код Банку 300001
тел./факс: ________________
Телефон_ (044)291-11-78_________________________
(Особа, уповноважена підписувати договір)

Клієнт:
Прізвище:-----------------------------------______________________
Ім’я:------------------------------------------По-батькові:--------------------------------Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
------------------------------------------------------------------------Адреса реєстрації:--------------------------------------------------Адреса місця проживання:-------------------------------------------------(зазначається, якщо відрізняється від адреси реєстрації)

Контактний телефон: -------------------------------------------------------Мобільний телефон: -------------------------------------------------------Клієнт_--------------------------------------------------------(ПІБ, підпис)
(ПІБ Клієнта повністю – заповнюється власноручно Клієнтом)

________________ ___________
м.п.
Оригінальний примірник Договору отримав/отримала ________________(підпис, П.І.Б Клієнта) Дата «_____»_______20___ року.
Я, ___________ (прізвище, ім‘я, по-батькові Клієнта) _____, засвідчую, що був(ла) ознайомлений(на) з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, що є додатком до Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав
та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб 26.05.2016 № 825.
__________________________________________________ (підпис, П.І.Б Клієнта, дата)
Оригінальний примірник Договору отримав/отримала
__________________________________________________ (підпис, П.І.Б Клієнта)
Дата «_____»____________20___ року.

Засвідчую справжність підпису гр. ______ (Прізвище та ініціали Клієнта) _________, який зроблено у моїй присутності.
___________________________ /_______________________________ /
Підпис

«___» _________ 20__ року.

Прізвище та ініціали працівника Банку

Від імені Банку

_____________________
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