
 

 

1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською 

послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про 

надання цієї банківської послуги: 

  

Згідно умов Правил користування рахунками, а саме: 

  

4.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЛІЄНТА  

  

  

4.5.1. Клієнт несе відповідальність за виконання умов Договору, Правил, 

Тарифів Банку відповідно до вимог законодавства України та умов Договору та 

Правил.  

4.5.2. Клієнт несе відповідальність за надання недостовірної інформації під час 

укладення Договору згідно із законодавством України.  

4.5.3. Боргові зобов’язання за будь-яким укладеним між Клієнтом та Банком 

договором можуть бути погашені повністю або частково будь-якою третьою 

(іншою) особою, яка виявила бажання та готова погасити боргові зобовязання 

Клієнта, на що Клієнт підписанням Заяви-анкети надає свою згоду. У випадку 

виконання такою третьою (іншою) особою боргових зобов’язань Клієнт за 

Договором в повному обсязі, до такої особи переходять права Банку за 

Договором.  

  

  

2. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких 

товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи 

як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета 

банківських послуг): 

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи 

послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову 

умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

 

3. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів 

в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором 

або законом: 

  

Згідно умов Правил користування рахунками, а саме: 

  

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНА ДОГОВОРУ, ТАРИФІВ ТА ПРАВИЛ, 

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.  

16.5. У зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківської послуги та інфляційними 

процесами, що відбуваються в Україні, Банк має право змінювати в 

односторонньому порядку, відповідно до статті 651 Цивільного кодексу 

України, умови Договору, Правил, Тарифів Банку, розмір процентної ставки на 

Вклад, розмір процентної ставки за якою нараховуються проценти за залишком 

коштів на рахунку Клієнта (якщо це передбачено Заявою-анкетою), 



 

 

повідомивши Клієнта про такі зміни не пізніше ніж за 14 календарних днів до 

їх введення.  

  

4. Можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних 

матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації: 

  

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів 

засобами дистанційних каналів комунікації. 

 


