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                                                                        АКЦІОНЕРНE ТОВАРИСТВО  

«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО- 

ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»  

(АТ «УКРЕКСІМБАНК») 

 Редакція діє з  21.11.2022 

Інформація про Банк 

Повне найменування  Акціонерне товариство «Державний експортно-

імпортний банк України» 

Скорочене найменування  АТ «Укрексімбанк» 

Код ЄДРПОУ  00032112 

Місцезнаходження 03150,  м. Київ, вул. Антоновича, 127 

Контактна інформація  Телефон: 0-800-50-44-50 

Телефакс: +380(44)247-80-82 

Телекс: 831258 EXIMB UX 

Власний вебсайт https://www.eximb.com/ 

Електронна пошта contact@eximb.com 

Інформація про ліцензії та дозволи, надані Банку 

АТ «Укрексімбанк» уповноважений здійснювати різні банківські та інші фінансові послуги 

відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» в рамках чинного законодавства 

України та банківської ліцензії, виданої йому  7 серпня 2019 року. Перелік дозволів та ліцензій за 

посиланням: Ліцензії  

Дата набрання чинності публічною 

пропозицією (офертою) 

21.11.2022 

Відомості про послуги Банку 

Види платіжних послуг, що 

надаються Банком 

приймання готівкових коштів в національній валюті 

без зарахування на поточний рахунок для їх 

подальшого переказу в межах України, в тому числі в 

рамках укладених з Банком договорів про касове 

обслуговування; приймання готівкових коштів в 

іноземній валюті для подальшого відправлення  

переказу через Платіжні системи за межі України; 

виплата готівкових коштів без відкриття рахунку. 
Тарифи Тарифи розміщені на сайті Банку за посиланнями: 

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-

klientam/pryvatnym-klientam-rko/dodatkovo/rko-taryfy/ 

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-

klientam/pryvatnym-klientam-rko/groshovi-

perekazy/perekazy-western-union/taryfy-western-union.html 

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-

klientam/pryvatnym-klientam-rko/groshovi-

perekazy/perekazy-moneygram/taryfy-moneygram.html 

https://www.eximb.com/ua/business/corporate/dodatkovo/corp-

offers/ 

https://www.eximb.com/ua/business/klientam-

msb/dodatkovo/msb-offers/ 

Гіперпосилання на вебсторінку 

Банку, де розміщено порядок і 

процедуру захисту персональних 

даних (витяг) 

 

Порядок і процедура захист персональних даних 

Порядок дій Банку в разі 

невиконання клієнтом обов'язків 

згідно з договором про надання 

банківських послуг 

визначається Договором про надання платіжних послуг, 

зокрема розділом 6 Договору «Відповідальність Сторін», а 

також відповідними підпунктами Договору, на умовах 

яких Клієнт отримує послуги 
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Гіперпосилання на порядок розгляду 

Банком звернень клієнтів 
Звернення громадян 

Гіперпосилання на розділ "Звернення 

громадян" офіційного Інтернет-

представництва Національного банку 

України, де розміщено інформацію 

про розгляд звернень 

Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-

представництва Національного банку України 

Дата набрання чинності публічною 

пропозицією (офертою) 

21.11.2022 

Гіперпосилання на вебсторінку 

Банку, де розміщено інформацію про 

систему гарантування вкладів 

фізичних осіб 

 Інформація про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб 

Попередження 

Підписанням публічної пропозиції (оферти) Банку, Клієнт погоджується на визначені умови 

надання платіжних послуг. 

Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів 

комунікації. При цьому, не вважається рекламними матеріалами інформація, що стосується 

Банківських послуг, та інформація з інших питань, яка надається Банком згідно з Договором. 
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УМОВИ ДОГОВОРУ 

ПРО НАДАННЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ 
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1. Публічна пропозиція на укладення Договору про надання платіжних послуг 

1.1. Цим акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – 

Надавач, Банк), керуючись статтями 634, 638 і 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України), оголошує публічну пропозицію (далі – Пропозиція) на укладення Договору про 

надання платіжних послуг (далі – Договір) на умовах, що визначені Надавачем у цьому 

документі (далі – Умови договору). 

1.2. Умови договору оприлюднюються Надавачем на веб-сайті Надавача за адресою: 

www.eximb.com (далі– Сайт Надавача). Пропозиція набуває чинності з моменту такого 

оприлюднення Умов договору на Сайті Надавача та діє до дня розміщення на Сайті Надавача 

повідомлення про її відкликання.  

1.3. Ця Пропозиція стосується фізичних осіб, фізичних осіб, що провадять незалежну 

професійну діяльність, суб’єктів господарювання, в тому числі фізичних осіб-підприємців, 

які мають намір отримувати від Надавача разові Платіжні  послуги, визначені Умовами 

договору з виконання та/або супроводження Платіжних операцій (далі – Користувачі) щодо: 

1.3.1. приймання готівкових коштів в національній валюті без зарахування на поточний 

рахунок для їх подальшого переказу в межах України, в тому числі в рамках укладених з 

Банком договорів про касове обслуговування (далі – Готівкові платежі);  

1.3.2. приймання готівкових коштів в іноземній валюті для подальшого відправлення 

переказу через Платіжні системи за межі України (далі – Грошові перекази); 

1.3.3. виплата готівкових коштів без відкриття рахунку; 

1.3.4. інші Платіжні операції відповідно до цих Умов договору. 

1.4. Ця Пропозиція може бути прийнята (акцептована) лише шляхом приєднання до Умов 

договору в цілому (без можливості внесення до них будь-яких змін). 

1.5. Індивідуальною частиною Договору є Платіжна інструкція (Касовий документ) у 

паперовій формі щодо здійснення окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжних 

послуг, що підписує Користувач послуги. Заповнений та підписаний Користувачем послуг 

паперовий касовий документ щодо здійснення окремої  Платіжної операції за окремим видом 

Платіжної послуги є Індивідуальною частиною Договору в розумінні статті 6 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

1.6. Перед прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції кожний Користувач зобов’язаний 

уважно ознайомитися з нормами Законодавства, які регулюють порядок надання Платіжних 

послуг (у тому числі щодо порядку здійснення переказу коштів без відкриття рахунку), а 

також з повним текстом Умов договору (у тому числі з умовами здійснення  Платіжних 

операцій, їх вартістю і порядком оплати, а також зі згодами, підтвердженнями і 

дорученнями, що містяться в Умовах договору). 

Прийняттям (акцептуванням) цієї Пропозиції та підтвердженням виконання Умов 

договору є підписання Користувачем паперової Індивідуальної частини Договору щодо 

здійснення окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжної послуги. 

1.7. З метою прийняття (акцептування) цієї Пропозиції кожний Користувач зобов’язаний 

одночасно подати до установи Надавача та підписати власноручним підписом: 

- Індивідуальну частину Договору про здійснення окремої Платіжної операції за 

окремим видом Платіжної послуги, складену за формою відповідно до вимог Законодавства, 

визначеною Банком в Правилах Надавача; 

- у випадках, встановлених чинним законодавством України, документи і відомості, які 

згідно з вимогами Законодавства і Правил Надавача необхідні для його Ідентифікації, 

Верифікації і Вивчення, а також вжиття Надавачем інших заходів, спрямованих на 
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запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у 

тому числі опитувальник за формою, визначеною Банком (далі – Опитувальник) у випадку, 

якщо сума разової платіжної операції перевищує Незначний розмір. 

1.8. Договір про надання платіжних послуг є укладеним з дати підписання Користувачем та 

надання до Банку Індивідуальної частини Договору, оформленої та підписаної у 

відповідності до вимог Законодавства та цих Умов договору. З моменту набуття Договором 

чинності, відповідна фізична особа/суб’єкт господарювання набуває статусу Користувача, а 

усі Умови договору (у тому числі визначений ними порядок надання Надавачем послуг 

Користувачу, їх вартість і порядок оплати) стають обов’язковими до виконання Надавачем і 

Користувачем у рамках їх правовідносин за Договором, а усі згоди, підтвердження і 

доручення, що містяться в Умовах договору, вважаються такими, що надані особисто 

Користувачем Надавачу (внаслідок прийняття (акцептування) ним цієї Пропозиції). 

1.9. Виконання доручення Користувача, яке міститься в Платіжній інструкції щодо 

здійснення окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжної послуги, здійснюється 

шляхом реєстрації Надавачем даних окремого виду Платіжної послуги у відповідній 

автоматизованій системі Надавача в момент завершення здійснення Платіжної операції. 

1.10. Тарифи Надавача, належним чином оформлені Користувачем Індивідуальні частини  

Договору щодо здійснення окремої Платіжної операції за окремим видом Платіжної послуги 

є невід’ємною частиною Договору. Невід’ємною частиною Договору також є інші 

документи, якщо це прямо передбачено умовами Договору або Законодавства.  

1.11. Договір складається з цих Умов договору та Індивідуальної частини Договору, 

Тарифів та інших документів. 

1.12. Надавач і Користувач за текстом Договору іменуються кожен окремо Стороною, а 

разом – Сторони. 

1.13. Місцем укладення Договору вважається місцезнаходження Банку: 03150, м. Київ, вул. 

Антоновича, 127. 

2. Визначення термінів  

2.1. Терміни, що використовуються в Умовах договору, мають таке значення: 

2.1.1. Верифікація – заходи, що вживаються Банком з метою перевірки (підтвердження) 

належності відповідній особі отриманих Банком ідентифікаційних даних та/або з метою 

підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх 

відсутність.  

2.1.2. Вивчення – процес отримання Банком під час ідентифікації та/або в процесі надання 

Платіжних послуг інформації щодо фінансового стану особи та змісту його діяльності; 

проведення оцінки фінансового стану особи; визначення належності особи або її 

представника до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують 

політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця 

проживання особи або місця її перебування чи місця тимчасового її перебування в Україні 

(усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), 

району, міста, села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири).  

2.1.3. Законодавство – сукупність усіх нормативно-правових актів, що діють в Україні; 

2.1.4. Ідентифікація – заходи, що вживаються Банком для встановлення особи 

Користувача/представника Користувача шляхом отримання її ідентифікаційних даних. 

2.1.5. Касовий документ - документ, який оформляється за  касовими операціями. До 

касових документів належать Платіжні інструкції на переказ готівки та квитанції до них, 

Платіжні інструкції на видачу готівки, а також інші документи визначені нормативними 
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документами Національного банку України, що регламентують порядок організації касової 

роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні; 

2.1.6. Користувач - користувач платіжних послуг - фізична особа, фізична особа, що 

провадить незалежну професійну діяльність або суб’єкт господарювання, в тому числі 

фізичні особи-підприємці, який отримує чи має намір отримати Платіжну послугу як 

платник або отримувач (або обидва одночасно); 

2.1.7. Курс купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні Надавача - курс 

купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові гривні, який установлюється Надавачем 

щоденно до початку робочого дня та розміщується на Сайті Надавача. 

2.1.8. Надавач - Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

(Банк), що надає Користувачу Платіжні послуги;  

2.1.9. Незначний розмір - розмір Платіжної операції, який є меншим за розмір, 

передбачений ст. 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення"; 

2.1.10. Операційний час – частина Операційного дня, протягом якої приймаються Платіжні 

інструкції та інструкції на відкликання. Тривалість Операційного часу встановлена 

Надавачем для Користувачів-фізичних осіб:  понеділок-четвер з 09:00 до 17:00, п’ятниця з 

09:00 до 16:30 за Київським часом, для Користувачів-суб’єктів господарювання, в тому числі 

фізичних осіб-підприємців: понеділок-четвер з 09:00 до 17:00, п’ятниця з 09:00 до 16:00. Для 

окремих установ Надавача може бути встановлено тривалість Операційного часу відмінну 

від зазначеної у Договорі. Клієнт самостійно ознайомлюється з інформацією про тривалість 

Операційного часу в приміщеннях установ Надавача або на Сайті Надавача за посиланням: 

https://www.eximb.com/ua/bank/departments-atm-list.html 

2.1.11. Операційний день – робочий день, протягом якого Надавач здійснює свою 

діяльність, потрібну для виконання Платіжних операцій. 

2.1.12. Опитувальник – анкета, що містить ідентифікаційні дані Користувача, яка подається 

до установи Надавача до встановлення ділових відносин з Користувачем. 

2.1.13. Платіжні послуги – передбачена Законом України «Про платіжні послуги» діяльність 

надавача платіжних послуг з виконання та/або супроводження Платіжних операцій; 

2.1.14. Платіжні операції – будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від 

правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього, визначені у п. 1.3 

Умов договору; 

2.1.15. Платіжна система –платіжні системи Western Union, MoneyGram для здійснення 

миттєвих грошових переказів. 

2.1.16. Платіжна інструкція –розпорядження ініціатора  Надавачу щодо виконання 

Платіжної операції. 

2.1.17. Правила Надавача – положення, порядки, інструкції, процедури, регламенти, 

вимоги, умови тощо, які стосуються порядку надання Платіжних послуг (у тому числі 

стосуються питань фінансового моніторингу, касового обслуговування, здійснення 

Грошових переказів). Правила Надавача складаються з нормативних і розпорядчих 

документів Надавача, рішень колегіальних органів Надавача, а також документів, що 

стосуються засобів і систем, які використовуються Надавачем при наданні Платіжних 

послуг. Правила Надавача можуть змінюватися ним в односторонньому порядку (без 

необхідності отримання згоди Користувача на внесення відповідних змін). 

2.1.18. Тарифи - розмір плати за здійснення окремої Платіжної операції за  окремим видом 

Платіжної послуги, встановлені Надавачем та розміщені на Сайті Надавача. 

2.1.19. Тарифи Платіжної системи – тарифи, що встановлюються Платіжними системами 

на здійснення Грошових переказів з їх використанням. 
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2.1.20. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законодавстві. 

3. Предмет Договору 

3.1. У рамках Договору Надавач надає Користувачу Платіжні послуги, що визначені 

Умовами договору.  

3.2. Надання Платіжних послуг здійснюється Банком за наявності у нього усіх необхідних 

для цього можливостей, засобів і ресурсів. Надання Платіжних послуг здійснюється 

Надавачем в Операційний час, за умови отримання окремих Платіжних інструкцій про 

здійснення Платіжної операції від Користувача.  

3.3. Користувач отримує Платіжні послуги у порядку, визначеному Законодавством, 

правилами платіжних систем, Правилами Надавача і Умовами договору, оплачує такі 

послуги Надавача відповідно до діючих Тарифів. У випадках необхідності дотримання 

Користувачем правил платіжних систем та/або Правил Надавача для вчинення ним тих чи 

інших дій у рамках Договору, він може отримати від Надавача інформацію щодо положень 

таких Правил Надавача і роз’яснення щодо порядку їх виконання (шляхом звернення або 

надсилання запиту до Надавача).  

4. Права і обов’язки Сторін 

4.1. Користувач має право:  

4.1.1. Ініціювати надання йому Платіжних послуг, а також вимагати від Надавача своєчасне 

надання ним таких послуг (за умови їх ініціювання з належним дотриманням вимог, 

встановлених Законодавством, правилами платіжних систем, Правилами Надавача і Умовами 

договору). 

4.1.2. Вимагати від Надавача своєчасного й повного надання ним послуг, визначених 

предметом Договору. 

4.1.1. Отримувати від Надавача документи та інформацію, що підтверджують виконання 

Надавачем Платіжної інструкції Користувача. 

4.1.2. Зазначати дату валютування в Платіжній інструкції. 

4.1.3. Відкликати згоду на виконання окремої Платіжної операції за окремим видом 

Платіжної послуги шляхом подання до установи Надавача розпорядження про відкликання, 

складеного за формою Банку. Розпорядження засвідчується підписом Користувача або його 

уповноваженого представника. Згода на виконання окремої Платіжної операції за окремим 

видом Платіжної послуги може бути відкликана Користувачем виключно до настання 

моменту безвідкличності Платіжної інструкції відповідно до Законодавства. 

4.1.4. В будь-який час отримати доступ до всіх редакцій Договору, інформацію про Платіжні 

послуги, їх вартість, розміщеної на Сайті Надавача. 

4.2. Користувач зобов’язаний: 

4.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитись на Сайті Надавача з інформацією щодо 

порядку (умов) здійснення Платіжних операцій за окремим видом Платіжних послуг, 

Тарифами за здійснення Платіжних операцій, а також з повним текстом Умов договору. 

4.2.2. Ознайомитись до моменту акцепту Пропозиції зі змістом ст. 12 «Право клієнта на 

інформацію» Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг». 

4.2.3. Своєчасно оплачувати Надавачу надані ним Платіжні послуги в порядку та у сумах, 

визначеними Умовами договору. 

4.2.4. Належно виконувати діючі положення і вимоги Законодавства, Правил Надавача і 

Умов договору, що стосуються порядку ініціювання і надання Платіжних послуг (у тому 

числі застосовувати типові форми документів, встановлені Надавачем, Законодавством), а 

також забезпечити їх належне виконання. 

4.2.5. Надавати Надавачу (у тому числі на його вимогу) достовірні документи та інформацію 

(відомості), що необхідні для здійснення Надавачем всіх заходів належної перевірки 
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Користувача (у тому числі його Ідентифікації і Верифікації), здійснення заходів стосовно 

Політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов’язаних з Політично значущими 

особами, для здійснення Надавачем моніторингу ділових відносин і фінансових операцій 

Користувача, у тому числі про джерела коштів, пов’язаних з фінансовими операціями, для 

виконання Договору, інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Надавачу для 

належного виконання вимог Законодавства (у тому числі Законодавства у сфері банківської 

діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо), а також інформацію щодо 

фінансового номеру  телефону Користувача. 

4.2.6. Перевіряти реквізити Платіжних інструкцій (дату здійснення операції, зазначення 

платника та отримувача, суму переказу, номер рахунка отримувача, назву надавача 

платіжних послуг  отримувача, тощо), в тому числі Касових документів, оформлених для 

здійснення Платіжних операцій не відходячи від каси установи Надавача.  

4.2.7. Підтверджувати правильність заповнення реквізитів у Платіжній інструкції (Касовому 

документі), шляхом її підписання.  

4.2.8. Надавати Надавачу інформацію для здійснення контактів із ним, зокрема номер  

фінансового телефону. 

4.2.9. Відслідковувати протягом 30 (тридцяти) робочих днів  з дня надходження до надавача 

Платіжних послуг отримувача суми Грошового переказу за відповідною Платіжною 

системою статус такого переказу на сайті відповідної Платіжної системи та/або дізнатися 

про  виплату переказу в отримувача або у відповідальної особи Надавача.  

У разі, якщо переказ не виплачений, звернутися до будь-якої установи Надавача для 

вирішення питання. 

4.2.10. Зберігати примірники Платіжних інструкцій (Касових документів) протягом строків, 

встановлених для оскарження відповідних операцій. 

4.2.11. Надавати та підписувати Опитувальник у випадку, якщо розмір Платіжної операції 

дорівнює або перевищує Незначний розмір.  

4.2.12. Достроково розірвати Договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його 

розірвання у випадку відкликання згоди на виконання Платіжної операції. 

4.3. Надавач має право:  

4.3.1. Вимагати від Користувача, належного виконання діючих положень і вимог 

Законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, 

Правил Надавача і Умов договору, що стосуються порядку ініціювання і надання Платіжних 

послуг (у тому числі вимагати застосування типових форм документів, встановлених 

Банком). 

4.3.2. Отримувати від Користувача плату за надані у рамках цього Договору Платіжні 

послуги у розмірах та порядку, визначеними умовами цього Договору, Тарифами та 

Тарифами Платіжних систем. 

4.3.3. Не здійснювати повернення плати за надані Платіжні послуги у випадку зміни 

реквізитів отримувача, закриття рахунку отримувача, тощо, внаслідок чого Готівковий 

платіж/Грошовий переказ не міг бути отриманий отримувачем.  

4.3.4. Витребовувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для 

здійснення належної перевірки, а також для виконання Надавачем інших вимог 

Законодавства у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання, 

інформацію щодо номеру контактного телефону Користувача, тощо. 
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4.3.5. Відмовляти Користувачу у прийнятті його Платіжної інструкції (виконанні Касового 

документа) та у здійсненні Платіжної операції у одному з випадків: 

˗ надання недостовірних документів та інформації (відомостей), що необхідні для 

належного виконання вимог Законодавства; 

˗ якщо Платіжна інструкція не заповнена або заповнена з порушенням вимог 

(виправлення реквізитів)Законодавства;  

˗ якщо сума коштів надана Користувачем менша, ніж сума Платіжної операції з 

врахуванням комісійної винагороди згідно Тарифів Надавача, та Користувач  відмовляється 

додати потрібну суму готівки. 

˗ в інших випадках, визначених Законодавством. 

У таких випадках відповідальна особа Надавача робить відмітку із зазначенням дати 

та причини відмови у виконанні Платіжної інструкції та повертає її Користувачу без 

виконання разом із сумою готівкових коштів (у випадку їх отримання від Користувача). 

4.3.6. Вживати усі необхідні заходи, визначені згідно з нормами Законодавства і Правилами 

Надавача у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів (залежно від 

виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам із Користувачем), у тому числі 

установлювати і застосовувати певні обмеження, зокрема щодо сум фінансових операцій, 

держав (юрисдикцій), контрагентів. 

4.3.7. Відмовляти у здійсненні Платіжних операцій за наявності для цього підстав, 

визначених згідно з Законодавством (у тому числі Законодавством у сфері банківської 

діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо), правилами Платіжних систем, 

Правилами Надавача і Умовами договору. 

4.3.8. Змінювати в односторонньому порядку Умови договору, Тарифи;  

4.3.9. Відмовитися від надання Платіжної послуги  Користувачу  (у тому числі шляхом 

розірвання Договору), а також вживати інші заходи, визначені Законодавством і Умовами 

договору, у випадках, визначених Законодавством (у тому числі Законодавства у сфері 

банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо). 

4.4. Надавач зобов’язаний: 

4.4.1. Надавати Платіжні послуги за умови ініціювання таких послуг з належним 

дотриманням вимог, встановлених Законодавством, Правилами Надавача і Умовами 

договору, надання до установи Надавача усіх документів та інформації, що необхідні для 

належного виконання вимог Законодавства (у тому числі законодавства у сфері надання 

Платіжних послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо). 

4.4.2. Виконувати Платіжні інструкції Користувачів, у тому числі здійснювати на їх підставі 

приймання готівкових коштів у касах установ Наймача від Користувачів для їх подальшого 

переказу, після отримання згоди (акцептування) на виконання Платіжної операції 

Користувачем. 

4.4.3. Виконувати окремі Платіжні операції за окремими видами Платіжних послуг у строки, 

встановлені цим Договором. 

4.4.4. Надавати Користувачу документи щодо підтвердження виконання Платіжної операції, 

зокрема квитанції до Платіжної інструкції на переказ готівки (на суму Платіжної операції, 

комісійної винагороди за здійснення такої Платіжної операції), документи для відправлення 

Грошового переказу та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною 
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Платіжною системою. Шляхом надання підтверджуючих документів Користувачу (платнику, 

отримувачу) щодо виконання Платіжної операції, вважається що Надавач надав  відомості 

Користувачу/отримувачу, які дають змогу ідентифікувати Платіжну операцію. 

4.4.5. Не розголошувати інформацію щодо Користувача, яка стала відомою Надавачу у 

зв’язку з укладенням і виконанням Договору і містить банківську таємницю (у тому числі 

інформацію щодо проведених Платіжних операцій), за винятком випадків, визначених 

Законодавством та/або Умовами договору.  

4.4.6. Зберігати інформацію для здійснення контактів, надану Користувачем Надавачу, 

протягом строку дії Договору. 

4.4.7. Інформувати Користувача протягом п’яти робочих  днів після зарахування на рахунок 

Банку коштів, повернутих надавачем платіжних послуг отримувача за Платіжною операцією, 

сума якої не виплачена в готівковій формі через неявку отримувача за Платіжною операцією, 

шляхом здійснення телефонного дзвінка на фінансовий номер телефону Користувача, про 

повернення переказаних ним коштів Надавачем платіжних послуг/банком отримувача 

(зокрема, з причини зміни реквізитів отримувача, закриття рахунку отримувача, тощо), а 

також надавати іншу інформацію при необхідності. 

4.4.8. На підставі оригіналу Платіжної інструкції, згідно якої було здійснено переказ коштів, 

та заяви про повернення коштів за формою, затвердженою Надавачем, здійснювати виплату 

коштів Користувачу, які були повернені Надавачем платіжних послуг/банком отримувача: 

готівкою, якщо Користувач – фізична особа; безготівково, шляхом зарахування суми 

переказу на рахунок Користувача – фізичної або юридичної особи. 

4.4.9. Належним чином виконувати інші зобов’язання Надавача, визначені Законодавством, і 

Умовами договору. 

5. Умови надання Платіжних послуг  

5.1. Умови приймання Готівкових платежів: 

5.1.1. Приймання Надавачем Готівкових платежів здійснюється через операційні каси 

установ Надавача протягом Операційного часу в робочі дні згідно з графіками роботи 

Надавача та його установ.  

5.1.2. Строк виконання Готівкового платежу становить від одного до трьох Операційних днів. 

5.1.3. Приймання Готівкових платежів здійснюється на підставі Платіжної інструкції на 

переказ готівки, складеної за формою, визначеною згідно з вимогами чинного Законодавства. 

5.1.4. Платіжна інструкція на переказ готівки заповнюється працівником Надавача за згодою 

Користувача із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації Надавача. 

Виправлення у Платіжних інструкціях на переказ готівки не допускаються. 

5.1.5. Платіжна інструкція на переказ готівки повинна містити обов’язкові реквізити 

визначені Законодавством та згоду Користувача з умовами Договору.  

5.1.6. За умови зазначення Користувачем дати валютування у Платіжній інструкції, Банк 

зараховує кошти Надавачу платіжних послуг отримувача в таку дату валютування. Якщо 

дата валютування припадає на неробочий день, то зарахування суми коштів за Платіжною 

операцією здійснюється у перший Операційний день, наступний за днем, який визначено 

датою валютування. 

5.1.7. Шляхом надання Користувачем підписаної ним Платіжної інструкції Користувач надає 

Банку свою згоду на здійснення Платіжної операції, визначеної цією Платіжною 

інструкцією. Надання окремої згоди для здійснення такої Платіжної операції не потребується 

та не вимагається. 

5.1.8. У разі відсутності у Платіжній інструкції на переказ готівки необхідних реквізитів або 

якщо сума наявних коштів менша за суму платежу, а також у випадках, якщо переказ 

порушуватиме вимоги чинного Законодавства Платіжна операція не виконується, а Платіжна 

інструкція на переказ готівки і готівка повертаються Платнику. 
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5.1.9. Скасування платежу, здійсненого за готівкові кошти в касі, можливо тільки в тій 

установі Надавача, де був проведений платіж та до настання моменту безвідкличності 

відповідно до чинного Законодавства.  

5.2. Умови приймання готівкових коштів в іноземній валюті для здійснення Грошових 

переказів: 

5.2.1. Приймання готівкових коштів в іноземній валюті для їх подальшого переказу за межі 

України здійснюється за дорученням та на користь фізичних осіб  з використанням обраної 

Користувачем Платіжної системи відповідно до вимог чинного Законодавства та правил, 

встановлених Платіжною системою. 

5.2.2. Користувачі можуть здійснювати Грошові перекази в один Операційний день на суму, 

що в еквіваленті не перевищує Незначний розмір. 

5.2.3. Відправлення Грошових переказів за межі України здійснюється в доларах США та 

євро. Відправник повинен вказати валюту, в якій переказ буде виплачений одержувачу 

(долари США, євро або національна валюта, в якій може бути виплачений переказ в країні 

призначення). 

5.2.4. Переказ коштів за межі України може бути ініційований Користувачем через установи 

Надавача у національній валюті. Установа Надавача, яка приймає від Користувача суму 

коштів у національній валюті в готівковій формі для здійснення купівлі іноземної валюти та 

подальшого Грошового переказу, ознайомлює  його з інформацією щодо Курсу купівлі-

продажу іноземної валюти за готівкові гривні Надавача та сукупної вартості послуги на час 

ініціювання Грошового переказу. 

5.3. Умови виплати Грошових переказів без відкриття рахунку: 

5.3.1. Виплата Грошового переказу (Грошових переказів) готівкою без відкриття рахунку, 

здійснюється Користувачу (отримувачу) протягом Операційного часу у день звернення 

Користувача у сумі (еквіваленті), що не перевищує Незначний розмір. 

Якщо сума (еквівалент) Грошового переказу (Грошових переказів) перевищує Незначний 

розмір, то Надавач зараховує суму Грошового переказу (Грошових переказів) на поточний 

рахунок Користувача в іноземній валюті. Відкриття та обслуговування поточного рахунка 

Користувача в іноземній валюті здійснюється на підставі окремого договору між Банком та 

Користувачем. 

5.3.2. Виплата Грошових переказів із-за кордону здійснюється в доларах США, євро. 

5.4. Порядок оплати Платіжних послуг Надавача здійснюється з дотриманням наступного: 

5.4.1. За надання Платіжних послуг Користувач  сплачує Надавачу плату відповідно до 

Тарифів та Тарифів Платіжних систем. 

5.4.2. Надавач самостійно встановлює Тарифи, за виключенням тарифів на здійснення 

Грошових переказів, які встановлюються Платіжними системами. Тарифи за Платіжними 

операціями (послугами) розміщуються на Сайті Надавача та/або в установах Надавача. 

5.4.3. Підписанням Платіжної інструкції Користувач підтверджує, що він ознайомлений та 

згоден з Тарифами/Тарифами Платіжних систем, що є чинними на дату такого підписання.  

5.4.4. Плата за надання Надавачем Платіжні послуги оплачується Користувачем шляхом 

внесення готівкових коштів через касу установи Надавача на підставі окремого Касового 

документу одночасно із наданням Надавачем Платіжної послуги. 

5.4.5. У випадку повернення коштів Користувача у зв’язку зі зміною реквізитів отримувача, 

закриття рахунку отримувача, тощо плата сплачена Користувачем, Надавачу не 

повертається.  

5.4.6. Оплата комісії за здійснення Грошових переказів здійснюється виключно за рахунок 

відправника переказу і стягується в гривні по курсу Національного банку України, що діє на 

дату відправлення переказу, згідно Тарифів Платіжних систем, які є єдиними для всіх 

учасників на території України. 
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5.5. Платіжна інструкція вважається отриманою Надавачем в момент її передачі 

відповідальній особі Надавача. Платіжна інструкція вважається прийнятою до виконання 

Надавачем за умови її належного оформлення згідно цих Умов договору та Законодавства, 

достатності суми готівкових коштів, наданих Користувачем для здійснення на її підставі 

Платіжної операції з врахуванням комісійної винагороди та відсутності інформації від 

Надавача, що така Платіжна інструкція не може бути прийнята до виконання. Дата та час 

прийняття/виконання Платіжної інструкції фіксуються користувачем самостійно. 

5.6. Платіжні послуги не надаються Користувачу у випадках невиконання/ неналежного 

виконання ним свого зобов’язання щодо оплати наданих йому Платіжних послуг. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. Користувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у 

Платіжній інструкції, суті Платіжної операції. У разі виявлення невідповідності інформації 

Користувач має відшкодувати Надавачу шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності 

інформації. 

6.2. Надавач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

цим Договором відповідно до Законодавства, нормативно-правових актів Національного 

банку України та умов Договору, зокрема:  

˗ у разі порушення строків виконання Платіжної операції, передбачених цим 

Договором, Надавач платіжних послуг зобов’язаний сплатити Користувачу пеню в розмірі 

0,001 відсотка суми Платіжної операції за кожний день прострочення, але не більше 10 

відсотків суми Платіжної операції; 

˗ за розголошення інформації, що складає банківську таємницю, за виключенням 

випадків передбачених вимогами Законодавства, Надавач зобов’язується відшкодувати 

спричинені Користувачу належним чином підтверджені збитки, якщо буде доведено, що таке 

розголошення сталося з вини Надавача. 

6.3. Усі штрафні санкції (штрафи і пеня) підлягають сплаті у гривні. У разі, якщо підставою 

для нарахування штрафних санкцій (штрафів і пені) є невиконання або несвоєчасне 

виконання зобов’язання в іноземній валюті, базою для їх нарахування є еквівалент такого 

зобов’язання у національній валюті, визначений за офіційним курсом національної валюти 

до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день їх 

сплати. 

6.4. За невиконання і неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 

відповідальність усім належним їм на праві власності майном (у тому числі коштами), на яке 

може бути звернуто стягнення у порядку, встановленому Законодавством. 

6.5. З питань щодо відповідальності Сторін за невиконання і неналежне виконання 

зобов’язань за Договором, які не врегульовані Умовами договору, Сторони керуються 

положеннями Законодавства. 

7. Звільнення від відповідальності 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання і неналежне виконання 

зобов’язань за Договором у разі виникнення після набуття ним чинності поза волею Сторін 

обставин непереборної сили, які призвели до невиконання та/або неналежного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Обставинами непереборної сили вважаються, 

зокрема, такі надзвичайні та невідворотні обставини: загроза війни, збройний конфлікт або 

серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, 

блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, 

військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти 

тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, 

масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, 

захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, 
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протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, 

регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття 

морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані 

винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, 

циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, 

замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, 

просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. 

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів, наступних 

за днем їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. При цьому таке 

повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також оцінку їх впливу на 

можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором. 

7.3. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання обставин непереборної сили, то 

вона не може посилатися на їх дію, крім тих випадків, коли самі обставини перешкоджають 

відправленню такого повідомлення. 

7.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або особами 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. У випадках настання 

обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань за Договором, що не 

можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких 

обставин. Якщо будь-яка із Сторін не може виконувати свої зобов’язання за Договором 

унаслідок дії обставин непереборної сили більше ніж протягом 3 (трьох) місяців поспіль, цей 

Договір може бути розірваний шляхом укладення Сторонами відповідного договору (угоди) 

про його розірвання. 

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання і неналежне виконання 

зобов’язань за Договором у випадках набуття чинності нормативно-правовими актами та/або 

вчинення органами державної влади дій, які забороняють, унеможливлюють тощо виконання 

або належне виконання таких зобов’язань. 

7.6. Сторони погоджуються з тим, що при передачі і пересиланні будь-якої інформації, у 

тому числі конфіденційної інформації Користувача, у порядку, визначеному Законодавством, 

правилами Платіжних систем, Правилами Надавача і Умовами договору (у тому числі 

шляхом надіслання її кур’єром, засобами поштового зв’язку і Систем дистанційного 

обслуговування, телекомунікаційними мережами загального користування (відкритими 

каналами зв’язку), а саме засобами електронної пошти (e-mail), телефонного і рухомого 

(мобільного) зв’язку, мережі інтернет тощо), відповідна інформація може стати доступною 

третім особам не з вини Сторін. У зв’язку з цим, у випадках розголошення відповідної 

інформації третім особам при передачі (пересиланні) її у вказані способи Сторона-

відправник звільняється від відповідальності за таке розголошення, якщо воно сталося не з її 

вини (її уповноважених представників). 

7.7. Надавач не несе відповідальність за: 

- будь-які наслідки надання платіжних послуг за умови, якщо їх надання здійснено на 

підставі документів, наданих Надавачу згідно з Умовами договору (у тому числі документів, 

що містять невірні реквізити, підроблені підписи тощо); 

- достовірність змісту інформації та документів, наданих Надавачу у рамках Договору; 

- незадовільний стан ліній зв’язку, відсутність електроенергії, тощо; 

- відмову від надання платіжних послуг у випадках, якщо така відмова обґрунтована 

відповідними положеннями Законодавства (у тому числі законодавства у сфері банківської 

діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
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масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо) та/або правилами Платіжних 

систем, та/або Правилами Надавача, та/або Умовами договору.  

7.8. Надавач звільняється від відповідальності за невиконання і неналежне виконання 

зобов’язань за Договором, якщо це сталося з будь-яких інших причин, що не залежать від 

Банку, у тому числі через дії Користувача та/або будь-яких третіх осіб. 

8. Підтвердження і погодження Користувача 

8.1. Користувач підтверджує, що: 

8.1.1. Перед прийняттям (акцептуванням) Пропозиції Надавача, а саме до моменту 

підписання Платіжної інструкції і подання її Надавачу, Надавач повідомив Користувача усю 

інформацію, яку згідно з Законодавством він зобов’язаний надавати клієнтам до укладення з 

ними договорів про надання платіжних послуг та усю іншу інформацію, необхідну для 

повного і правильного розуміння Умов договору, у тому числі умов отримання Платіжних 

послуг, їх вартості і порядку оплати. 

8.1.2. Перед прийняттям (акцептуванням) Користувачем Пропозиції Надавача, а саме до 

моменту підписання ним Платіжної інструкції і подання її Надавачу, Користувач уважно 

ознайомився з нормами Законодавства, які регулюють порядок надання Платіжних послуг, а 

також з повним текстом Умов договору (у тому числі з умовами отримання відповідних 

послуг, їх вартістю і порядком оплати, а також правами і обов’язками, згодами, 

підтвердженнями і дорученнями, що містяться у них). 

8.1.3. Умови договору є цілком зрозумілими Користувачу і він не потребує будь-яких 

роз’яснень і тлумачень щодо них (у тому числі щодо умов отримання Платіжних послуг, їх 

вартості і порядку оплати, а також прав і обов’язків, згод, підтверджень і доручень, що 

містяться у них).  

8.1.4. Умови договору (у тому числі умови отримання платіжних послуг, їх вартість і 

порядок оплати, а також права і обов’язки) не створюють для Користувача несправедливих, 

дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан, не позбавляють 

його будь-яких належних йому прав. Права і обов’язки Сторін, встановлені Договором, є 

співрозмірними між собою.  

8.1.5. Приєднання до Умов договору здійснено Користувачем повністю усвідомлено і 

добровільно, без нав’язування йому необхідності такого приєднання. Від Користувача не 

вимагається укладення будь-яких договорів з Банком і третіми особами щодо надання 

супровідних послуг.  

8.1.6. Усі документи та інформація (відомості), надані Користувачем Надавачу, є 

актуальними, повними, достовірними і достатніми для Ідентифікації і Верифікації 

Користувача, встановлення змісту його діяльності і фінансового стану відповідно до вимог 

Законодавства у сфері банківської діяльності і запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

8.1.7. Діяльність Користувача, у тому числі з використанням платіжних послуг, не пов’язана 

і не буде пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення, з корупційною 

діяльністю.  

8.1.8. Усі платіжні операції Користувача відповідають і відповідатимуть у подальшому його 

реальним фінансовим можливостям і за своїм змістом не пов’язані і не будуть пов’язані у 

подальшому з будь-якими протиправними діями (у тому числі у сфері банківської діяльності, 

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, у сфері валютного регулювання тощо).  

8.1.9. Користувач обізнаний про можливість притягнення його до відповідальності, 

встановленої Законодавством (у тому числі до кримінальної відповідальності) за вчинення 

протиправних дій (у тому числі за шахрайство, заподіяння майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою тощо).  
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8.1.10. Користувач забезпечуватиме добросовісне і розумне здійснення своїх прав, 

утримуватиметься від дій, які можуть порушити права інших осіб (у тому числі права 

Надавача) та/або завдати шкоди іншим особам (у тому числі Надавача), не зловживатиме 

своїми правами в інших формах, а також забезпечуватиме належне виконання усіх своїх 

зобов’язань, що встановлені Законодавством і Умовами договору (з урахуванням усіх змін, 

внесених до них у встановленому ними порядку), у тому числі своєчасно і повністю 

оплачуватиме платіжні послуги і погашатиме інші грошові зобов’язання перед Надавачем, 

письмово повідомлятиме Банку усю необхідну інформацію тощо. 

8.1.11. Користувач повідомлений про те, що всі операції та послуги, які надаються йому 

Надавачем, регулюються чинними законодавчими та нормативними актами України. 

Відповідно до Законодавства на Надавача може бути покладений ряд контрольних функцій у 

відношенні до деяких видів операцій Користувача (наприклад, операцій з іноземною 

валютою, операцій з готівкою, а також операцій, які можуть бути віднесені до підозрілих) та 

обов’язок надавати різним державним та правоохоронним органам інформацію про операції 

Користувача. 

8.2. Користувач – фізична особа/ фізична особа, що провадять незалежну професійну 

діяльність/ фізична особа-підприємець/ уповноважений представник Користувача-юридичної 

особи, приєднуючись до Договору, надає Надавачу свою згоду на обробку його 

персональних даних, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», у тому числі на паперових носіях, на бланках картотек, в 

інформаційних (автоматизованих) системах Надавача тощо (зокрема, у частині реєстрації і 

зберігання таких даних у переліку клієнтів Надавача), для реалізації Надавачем своїх прав і 

обов’язків, визначених Законодавством і укладеними між Сторонами договорами, при 

наданні платіжних послуг. Обсяг персональних даних Користувача/ уповноваженого 

представника Користувача-юридичної особи, щодо яких Надавач має право здійснювати 

процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Користувача і умови 

Договору, що стала відома Надавачу при встановленні і у ході відносин з Користувачем (у 

тому числі від третіх осіб). Користувач підтверджує, що йому повідомлено про його права як 

володільця персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних 

даних», склад і зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних і осіб, 

яким можуть передаватися його персональні дані.  

8.3. Користувач надає свою згоду на надіслання Надавачем Користувачу у порядку, 

визначеному Умовами договору, будь-якої інформації, що може стосуватися правовідносин 

між Сторонами, у тому числі інформації щодо діяльності Надавача, його послуг і їх вартості, 

рекламних акцій і програм лояльності Банку тощо.  

8.4. Усі підтвердження і погодження, надані Користувачем у цій та в інших статтях Умов 

договору і додатках до них, є безвідкличними і безумовними, набувають чинності з моменту 

прийняття (акцептування) Користувачем Пропозиції Надавача, а саме з моменту підписання 

ним Платіжної інструкції і подання її Надавачу. 

9. Конфіденційність 

9.1. Уся інформація стосовно Користувача (у тому числі інформація, що містить його 

банківську таємницю, його персональні дані, відомості про його фінансово-економічний стан 

та інші його відомості особистого, професійного, ділового і комерційного характеру), в усній 

та у письмовій формах (у тому числі в документах і електронних файлах), що стала відомою 

Надавачу під час укладення і виконання Договору, є конфіденційною інформацією 

Користувача. 

9.2. Враховуючи згоду Користувача, Надавач має право (без необхідності отримання від 

Користувача будь-яких додаткових документів, погоджень, схвалень тощо) надавати і 

надсилати конфіденційну інформацію Користувача: 

- органам і особам, які мають право на отримання Конфіденційної інформації згідно з 

положеннями Законодавства – у випадках, обсягах і порядку, що визначені відповідними 

правовими положеннями; - платіжним системам (у тому числі платіжним організаціям і їх 
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учасникам), іншим особам, що обслуговують здійснення операцій у рамках Платіжних 

систем – у випадках, обсягах і порядку, що визначені правилами Платіжних систем, 

Правилами Надавача, правочинами між Надавачем і платіжними організаціями відповідних 

систем; 

- особам, яких Надавач залучатиме з метою організації процесу надання платіжних послуг – 

у випадках, коли надання Конфіденційної інформації є необхідним для організації такого 

процесу, у обсягах, необхідних для належного виконання такими особами своїх функцій, у 

порядку, що визначений правочинами між Надавачем і такими особами; 

- особам, яких Надавач залучатиме з метою захисту прав та інтересів Надавача, у тому числі 

для стягнення з Надавача (його спадкоємців) будь-якої заборгованості перед Надавачем, у 

тому числі правоохоронним і судовим органам, органам нотаріату, особам, з якими 

укладатимуться договори стосовно надання відповідних юридичних послуг, та будь-яким 

іншим відповідним особам – у випадках невиконання і неналежного виконання зобов’язань 

Користувача за Договором, у обсягах, необхідних для належного захисту відповідних прав та 

інтересів Надавача, у порядку, що визначений положеннями Законодавства і правочинами 

між Надавачем і такими особами; 

- контролюючим органам (органам доходів і зборів) – у випадках виконання Надавачем 

функцій податкового агента Користувача, у обсягах і порядку, що визначені Податковим 

кодексом України (подається податковий розрахунок суми доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платника податку, а також суми утриманого з нього податку); 

- особам, яким Надавач відступатиме права за Договором – у випадках відступлення таких 

прав, у обсягах і порядку, що визначені правочинами між Надавачем і такими особами; 

 - особам, які здійснюють рейтингування і перевірку Надавача, приймають участь в процесі 

сек’юритизації активів Надавача – у випадках, обсягах і порядку, що визначені правочинами 

між Надавачем і такими особами; - кредитному реєстру Національного банку України і бюро 

кредитних історій – у випадках, обсягах і порядку, що визначені положеннями 

Законодавства, правочинами між Надавачем і бюро кредитних історій; 

- іншим особам – відповідно до положень Законодавства і правочинів, укладених між 

Сторонами. 

9.3. Уся інформація стосовно Надавача (у тому числі інформація, що містить його банківську 

таємницю, персональні дані його працівників, відомості про його фінансово-економічний 

стан, системи безпеки та інші його відомості особистого, професійного, ділового і 

комерційного характеру), в усній та у письмовій формах (у тому числі в документах і 

електронних файлах), що стала відомою Користувачу під час укладення і виконання 

Договору, є конфіденційною інформацією Надавача. 

9.4. Користувач має право надавати конфіденційну інформацію Надавача третім особам (без 

необхідності отримання від Надавача будь-яких додаткових документів, погоджень, схвалень 

тощо), якщо таке надання інформації буде здійснюватися виключно на виконання вимог 

Законодавства і Умов договору. При цьому, в усіх інших випадках Користувач зобов’язаний 

не розкривати конфіденційну інформацію Надавача третім особам без попередньої письмової 

згоди Надавача, а також не вчиняти інших дій, внаслідок яких така інформація буде розкрита 

третім особам, незалежно від характеру таких дій, в тому числі не опубліковувати таку 

інформацію. 

9.5. Сторони можуть передавати Конфіденційну інформацію особисто її адресатам, а також 

надсилати її кур’єром, засобами поштового зв’язку і систем дистанційного обслуговування, 

телекомунікаційними мережами загального користування (відкритими каналами зв’язку), а 

саме засобами електронної пошти (email), телефонного і рухомого (мобільного) зв’язку, 

мережі Інтернет тощо. 

9.6. Враховуючи згоду Користувача, Надавач має право (без необхідності отримання від 

Користувача будь-яких додаткових документів, погоджень, схвалень тощо) обробляти 

персональні дані Користувача (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних 

(автоматизованих) системах Надавача тощо, у тому числі в частині реєстрації і зберігання 

таких даних у переліку клієнтів Надавача) для реалізації надавачем своїх прав і обов’язків, 
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визначених Законодавством і укладеними між Сторонами договорами, при наданні 

платіжних послуг. Обсяг персональних даних Користувача, щодо яких Надавач має право 

здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про 

Користувача і Договір, що стала відома Надавачу при встановленні і у ході відносин з ним (у 

тому числі від третіх осіб). Користувачу повідомлено про його права як володільця 

персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», склад і 

зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних і осіб, яким можуть 

передаватися його персональні дані. 9.7. Усі положення Договору щодо конфіденційності і 

обробки персональних даних залишаються в силі необмежений період часу після 

припинення або розірвання Договору. 

10. FATCA 

10.6. В цілях виконання вимог FATCA (Закону США “Про податкові вимоги до іноземних 

рахунків”) та Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для 

поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про 

податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA) цим Користувач надає Надавачу дозвіл 

на розголошення інформації щодо Користувача, яка містить банківську таємницю, 

персональні дані Користувача, конфіденційну інформацію, що містяться в Договорі або в 

інших договорах (Платіжних інструкціях, заявах, протоколах, листах) Надавачу з 

Користувачем, іноземному податковому органу, у тому числі Податковій службі США (IRS), 

та/або іноземним податковим агентам, зобов’язаним утримувати іноземні податки та збори 

згідно FATCA, та/або особам, що приймають участь у переказі коштів на рахунки 

Користувача (наприклад, банкам кореспондентам), у випадках, передбачених FATCA.  

10.2. Користувач зобов’язаний надавати на вимогу Надавача документи або відомості згідно 

з вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для ідентифікації та вивчення, а також ті, що 

стосуються його податкового статусу. Користувач зобов’язаний негайно інформувати 

Надавача про зміну свого податкового статусу та у разі набуття статусу податкового 

резидента США негайно надати до Банку підтверджуючі документи. 

10.3. Надавач зобов’язаний виконувати вимоги FATCA. На виконання зазначених вимог 

Надавач має право вимагати та отримувати від Користувача документи або відомості згідно з 

вимогами FATCA, у тому числі, необхідні для його належної перевірки. У разі неподання 

Користувачем таких документів або відомостей або умисного надання Користувачем 

неправдивих відомостей про себе, Надавач може відмовити Користувачу у відкритті та/або 

обслуговуванні рахунку, відмовити Користувачу у здійсненні платежів на користь 

одержувачів (бенефіціарів) або через осіб, що не додержуються вимог FATCA. 

10.4. Надавач має право закрити рахунок виключно на власний розсуд у випадках: (а) якщо 

Користувачем не подані документи або відомості, згідно з вимогами FATCA, у тому числі, 

необхідні для його належної перевірки, або якщо Користувачем умисно надані неправдиві 

відомості про себе, та/або (б) за наявності інших обставин, передбачених FATCA. 

10.5. Надавач не несе відповідальності перед Користувачем, його контрагентами за будь-які 

утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунку, грошових коштів та 

операцій за рахунком, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку 

Податкової служби США (IRS), банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в 

переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або 

неотримані доходи. 

10.6. Користувач підписанням Договору засвідчує та гарантує, що він не є податковим 

резидентом США (якщо Користувачем не було надано до Надавача іншої інформації). 

11. Строк дії Договору 

11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами  Платіжної інструкції та 

діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

11.2. Банк має право змінювати в односторонньому порядку відповідно до статті 651 

Цивільного кодексу України, Умови договору, Тарифи, повідомивши Користувача про такі 

зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію. Повідомлення про 
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зміни надаються шляхом, розміщення інформації на Сайті Надавача та/або на інформаційних 

стендах в установах Надавача, та/або в інший спосіб, на вибір Надавача. Банк має право 

змінювати в односторонньому порядку Умови договору, що передбачають впровадження 

нових Платіжних послуг Надавача та/або покращення умов обслуговування Користувача (у 

тому числі, якщо вдосконалюються діючі Платіжні послуги, запроваджуються нові Платіжні 

послуги, здешевлюються послуги Надавача, пом’якшується відповідальність Користувача 

тощо), вносяться зміни на підставі Законодавства, повідомивши Користувача про такі зміни 

не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дня набрання чинності змінами до Умов 

договору (якщо інший строк не буде визначений рішенням уповноваженого колегіального 

органу Надавача, який визначає дату набрання чинності таких змін). 

11.3. Укладений Договір припиняється його виконанням або, за письмовим зверненням 

Користувача послуги, достроково з дати такого звернення. 
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