ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ № ______
м.____________

«__»__________ 20__р.
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_________________ (у подальшому іменований Банк), в особі ___________________,
який
діє
на
підставі
____________,
з
одного
боку,
та
__________________________________ (у подальшому іменований Клієнт), з юридичною
адресою ________________, в особі ________________, який діє на підставі ___________,
з іншого боку, іменовані разом як «Сторони» та кожен окремо як «Сторона», уклали цей
Договір банківського рахунку (у подальшому іменований «Договір») про наступне:
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1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний рахунок
№ _________________ в ______________ (види валют) (далі – «Рахунок») і здійснює його
розрахунково-касове обслуговування у валюті (валютах), визначеній (визначених)
Клієнтом у заяві (заявах) про відкриття Рахунку, і надає пов’язані з цим послуги.
1.2. Клієнт доручає Банку відправити до уповноважених державних органів в
порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про відкриття
або закриття Рахунку.
1.3. Клієнт доручає Банку здійснювати розрахунково-касове обслуговування
Рахунку на умовах Договору, включаючи:
1.3.1. виконувати платежі в межах залишку коштів на Рахунку у відповідній валюті
на момент подання в Банк належним чином оформлених розрахункових документів або на
момент виконання відповідного розрахункового документа, якщо іншого не передбачено
окремим договором;
1.3.2. виконувати продаж/купівлю/обмін іноземної валюти в межах залишку коштів
на Рахунку у відповідній валюті на дату виконання Банком відповідної заяви про
продаж/купівлю/обмін іноземної валюти, якщо іншого не передбачено окремим
договором;
1.3.3. здійснювати договірне списання з Рахунку, відкритого у Банку;
1.3.4. виконувати інші операції, передбачені чинним законодавством України.
1.4. Якщо інше не встановлено Тарифами Банку, то вважається, що проценти за
користування Банком коштами, які знаходяться на Рахунку Клієнта, не нараховуються та
Банком не сплачуються.
1.5. В цілях Договору, розрахунковий документ означає документ на паперовому
носії або у формі електронних даних, складений відповідно до вимог чинного
законодавства України та внутрішніх положень Банку, що містить доручення та/або
вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача.
1.6. В цілях Договору, робочий день означає день, в який Банк відкритий для
здійснення банківських операцій протягом операційного дня. Неробочий день означає
день, в який Банк закритий для здійснення банківських операцій. День зарахування і день
списання коштів визначаються відповідно до режиму операційного дня Банку.
1.7. В цілях Договору, операційний день означає частину робочого дня Банку,
протягом якої Банк приймає відповідні розрахункові документи і документи на
відкликання та може, за наявності технічної можливості, здійснити їх оброблення,
передавання та виконання, а також здійснює інші відповідні операції, якщо інше не
передбачено законодавством України, нормативно-правовими актами Національного
банку України.
1.8. Операційний час означає частину операційного дня Банку, протягом якої Банк
приймає від Клієнта відповідні розрахункові документи та документи на відкликання, що
мають бути оброблені, передані та виконані Банком протягом цього самого робочого дня,
здійснює відповідні операції. Операційний час Банку встановлюється згідно з
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внутрішніми документами Банку, зі змістом яких Клієнт може ознайомитись у
приміщенні Банку або за запитом, якщо інше не передбачено законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України.
1.9. В цілях Договору, дата валютування означає дату, зазначену Клієнтом або
платником у розрахунковому документі або документі на переказ готівки, починаючи з
якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.

