
 

 

ДОГОВІР  

про порядок підписання правочинів від 01.02.2013 

(відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України) 

 

 

Цей документ, встановлений Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк», є договором приєднання, що 

відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, встановлює загальні умови підписання договорів про надання 

фінансових послуг та інших, пов’язаних з ними документів, що укладатимуться між Банком та невизначеним колом 

споживачів банківських послуг – фізичних осіб (надалі – Договір). 

 

1. Терміни 

Договір про надання фінансових послуг – договір, що укладається між Клієнтом та Банком і визначає порядок і 

умови надання і користування фінансовими послугами Банку. 

Інші документи – документи, обов’язковість яких встановлена законодавством та підписання яких передує чи 

пов’язане з укладанням договору про надання фінансових послуг і містить згоду Клієнта з умовами Договору.  

Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, що бажає скористатись послугами Банку. 

Сторони – Банк та Клієнт.  

 

2. Предмет договору 

2.1. Сторони на підставі ст.ст. 6, 207, 627 Цивільного кодексу України домовились, що підписання зі сторони 

Банку уповноваженими особами договорів про надання фінансових послуг та інших документів відбувається з 

використанням факсимільного відтворення печаток Банку та аналогів власноручного підпису уповноважених осіб за 

допомогою засобів механічного копіювання.  

2.2. Сторони погоджують наступні зразки аналогів власноручних підписів уповноважених осіб Банку та 

зразок печатки Банку: 

 

Член Правління 

Мудрий В.С.  
  
Начальник Управління 
з продажів роздрібного бізнесу 
та управління мережею 
Сокольська О.В. 

 

2.3. Приєднання Клієнта до цього Договору відбувається шляхом підписання договору про надання 

фінансових послуг та/або інших документів.  

2.4. Сторони домовились, що будь-який договір про надання фінансових послуг та/або інший документ, 

укладений/підписаний в спосіб, визначений цим Договором, вважається укладеним з додержанням письмової форми в 

розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України. Такий порядок підписання договорів про надання фінансових послуг та 

інших документів повністю зрозумілий Сторонам та вони з ним повністю погоджуються.  

2.5.  Клієнт гарантує, що приєднання до Договору не позбавляє його прав, якими він володів до приєднання 

до Договору, а Договір не містить положень, явно обтяжуючих Клієнта. 

 

3. Строк дії Договору 

3.1. Цей Договір вважається укладеним з дати підписання Клієнтом договору про надання фінансових послуг 

та/або інших документів і діє до моменту повного виконання Клієнтом своїх зобов’язань за договором про надання 

фінансових послуг.  

 

4.  Заключні положення 

4.1. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені Банком шляхом укладання додаткової угоди чи 

викладення Договору в новій редакції та набувають чинності з моменту оприлюднення таких змін шляхом 

розміщення в мережі Інтернет за адресою  http://www.otpbank.com.ua/ 

4.2. Цей договір складений в одному примірнику, оригінал якого зберігається у Банку і розміщений для вільного 

доступу в мережі Інтернет за адресою   http://www.otpbank.com.ua/ 

 

АТ «ОТП Банк» 

01033, м. Київ, вул.. Жилянська, 43 

ЄДРПОУ 21685166 

МФО 300528 

  



 

 

  

Член Правління 

Мудрий В.С.  
 

  
Начальник Управління 
з продажів роздрібного бізнесу 
та управління мережею 
Сокольська О.В. 

 


