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Додаток № 3.1 

(нова редакція, діє з «12» січня 2022р. 

згідно з рішенням Правління АТ «СКАЙ 

БАНК» протокол № 110122/1 від «11» січня  

2022 р.) до Публічного договору про  

комплексне банківське обслуговування 

юридичних осіб та інших клієнтів АТ 

«СКАЙ БАНК»  

 

Угода-Заява №____ від «___»________202__ р.  

про надання послуг з обслуговування корпоративної платіжної картки з встановленням кредитного ліміту 

КЛІЄНТ:  

Найменування / прізвище, ім’я, 

по-батькові (за наявності) 1: 

 

Код за ЄДРПОУ / 

реєстраційний (обліковий) 

номер платника податків/ 

реєстраційний номер облікової 

картки платника податків   2: 

 

Код та назва виду економічної 

діяльності  3 

 

П/р:  

Назва банку:  

Код банку:  

Місцезнаходження або місце 

проживання/перебування:  

 

П.І.Б. уповноваженої / 

довіреної особи: 

 

Уповноважена / довірена особа 

діє на підставі: 

 

Контактні телефони:  

БАНК:  

Найменування:  

Код за ЄДРПОУ:  

П/р:  

Код Банку:  

Місцезнаходження:  

П.І.Б. уповноваженої особи:  

Уповноважена особа діє на 

підставі: 

 

Контактні телефони:  

Вид послуг:  

№ з/п Найменування послуги Позначка «Так» про замовлення послуги 

1. Корпоративна кредитна картка Так 

Особливі умови надання послуг: 

1. Тип картки  

2. Поточний рахунок 4  

3. Поточний рахунок з 

використанням ПК 

 

4. Окремий рахунок для обліку 

несанкціонованого овердрафту 5 

 

 
1 для фізичних осіб-підприємців та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність 
2 фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному 

безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта. 
3 заповнюється фізичною особою-підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами). 

4 Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок з використанням ПК за умови попереднього відкриття Клієнтом поточного рахунку. Ця 

умова не застосовується для осіб, що провадять незалежну професійну діяльність. 

5 Банк відкриває Клієнту Поточний рахунок з використанням ПК з одночасним відкриттям  окремого рахунку для обліку 

несанкціонованого овердрафту відповідно до п. 7 цієї Угоди-заяви. 
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5. Рахунок для нарахування 

комісійної винагороди 

 

6. Валюта рахунку UAH 

7. Тип кредиту Поновлювана кредитна лінія 

8. Ліміт кредиту, грн.  

9. Строк кредитування 36 місяців з дня укладення Угоди, до __________ включно 

10. Розмір стандартної процентної 

ставки 

 

11. Тип стандартної процентної ставки Фіксована 

12. Розмір пільгової процентної 

ставки 

 

13. Тип пільгової процентної ставки Фіксована 

14. Процентна ставка за користування 

кредитом після закінчення терміну 

дії договору, річних 

 

15. Тип процентної ставки Фіксована 

16. Процентна ставка на суму 

простроченої заборгованості за 

кредитом, річних 

 

17. Тип процентної ставки Фіксована 

18. Мета отримання кредиту  

19. Розмір обов'язкового мінімального 

платежу 

 

20. Пільговий період  

 

Прошу випустити корпоративну платіжну картку для уповноваженої / довіреної особи Клієнта 

Дані уповноваженої / довіреної особи (Держателя картки): 

 Українська транскрипція Латинська транскрипція 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові (за 

наявності) 

  

Дата 

народження 

ден

ь 

місяць рік Місце народження 

  

Громадянський 

паспорт 

серія номер дата видачі ким виданий 

    

Міжнародний 

паспорт 

серія номер дата видачі ким виданий 

    

Реєстраційний (обліковий) номер платника податків/ реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 

 

Зареєстроване місце 

проживання/перебування 

 

Фактичне місце проживання  

Телефон 

домашній 

 Телефон 

мобільний 

 Електронна адреса  

Місце роботи  Телефон робочій  

Слово – пароль (наприклад, дівоче прізвище матері)  

 

Заява про відкриття поточного рахунку(ків) 

Просимо/прошу відкрити поточний(ні) рахунок(ки) у національній валюті для зберігання грошей і здійснення 

розрахунково-касових операцій за допомогою електронних платіжних засобів для здійснення 

господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності (необхідне підкреслити). 

Додаткова інформація ___________________________________________________________________________  6 

ВІДМІТКИ БАНКУ 

 Найменування підрозділу Посада, прізвище та ініціали Підпис  

Документи на 

оформлення 

відкриття рахунку 

перевірив 

______________________________________ 

          (найменування відділення банку) 

 

 

 

 

 

 
6 Підлягає обов’язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків 

у національній та іноземних валютах. 
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Клієнт є публічним діячем / пов’язаною з публічним діячем особою:                  __________  «Так» _________ «Ні» 

На кошти, що зберігаються на іншому рахунку клієнта, відкритому в банку, державним виконавцем, приватним  

виконавцем накладено публічне обтяження:                                                              ___________«Так» _________ «Ні» 
Клієнт-резидент України володіє часткою в іноземній юридичній особі 

(відповідно до статті 39-2 Податкового кодексу України)   ____________ «Так» ___________ «Ні» 

 

Відкрити поточний рахунок в національній валюті для здійснення операцій за допомогою електронного 

платіжного засобу дозволяю 

                                    (вид поточного рахунку)  
 

Керівник (уповноважена керівником особа)______________________ (підпис)  Дата відкриття рахунку "___" 

_______ 202__ р. 

 

Номер рахунку Код валюти Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює 

правильність присвоєння номера рахунку) 

____________________________  

                                                    (підпис) 

 980 

 980 

 

Видача картки 

 

Дата видачі 

 

«__» __________202_ 

р. 

 

№ картки 

 

____ ____ ____ ____ 

 

(підпис працівника, який видав картку) 

 

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання Угоди-заяви  КЛІЄНТ  приєднується до 

встановлених АТ «СКАЙ БАНК» (далі – Банк) умов Публічного договору про комплексне банківське обслуговування 

юридичних осіб та інших клієнтів АТ «СКАЙ БАНК» (далі – Договір), розміщеного на Офіційному Інтернет-сайті Банку 

за адресою: www.sky.bank (далі – сайт Банку). 

2. КЛІЄНТ  засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору та усіма додатками до нього, погоджується з ними та 

зобов’язується їх виконувати. 

3. Підписанням Угоди-заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на момент  укладення Договору  КЛІЄНТ  

ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами Договору, а також 

безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно,  а Договір не містить умов, які є для нього 

обтяжливими у будь-якому сенсі. 

4. Підписуючи Угоду-заяву,  КЛІЄНТ  погоджується, що Банк  має право в будь-який час в односторонньому порядку 

вносити зміни до Договору7, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової 

редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Банку.  З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною 

частиною Договору та обов’язковими до виконання для сторін. Момент здійснення опублікування на сайті Банку є 

моментом ознайомлення КЛІЄНТА  з  текстом таких змін та погодження з ними.  

5. Підписанням цієї Угоди-заяви КЛІЄНТ  беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на сайті Банку  

є належним виконанням останнім обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА  про зміни до 

Договору. КЛІЄНТ  безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати повідомлення Банку  про 

зміну умов Договору.  

6. Банк погоджується, що в результаті  акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія договорів (у разі 

наявності таких), укладених раніше між Банком та КЛІЄНТОМ,  припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу 

України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору. Це положення не застосовується під час наданні 

послуг з відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, обслуговування операцій 

на цьому рахунку, уключаючи  розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо 

випущених ним ЦП. 

7. Підписанням цієї Угоди-Заяви за взаємною та добровільною згодою між КЛІЄНТОМ та Банком, Банк відкриває 

КЛІЄНТУ окремий  рахунок, на якому Банк відображає суми несанкціонованого овердрафту у випадку його виникнення 

(обставина, яку Сторони визначають як відкладальну відповідно до ст.212 Цивільного кодексу України), та який 

використовується лише з цією метою. 

8. Підписанням Угоди-Заяви КЛІЄНТ підтверджує надання згоди згідно з Договором та Законом України «Про захист 

персональних даних» на обробку (в т. ч. поширення) у тому числі транскордонне Банком персональних даних будь-

яким чином та з метою, що вказана в Договорі, а також підтверджую наявність згоди фізичних осіб, персональні дані 

яких передаються/можуть передаватися Банку від мого імені та/або для надання мені послуг (інші власники 

персональних даних), на передавання Банку та оброблення Банком персональних даних цих осіб із визначеною 

Договором метою, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення 

Банком  персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані. 

9. Нижченаведеним підписом керівника/уповноваженої особи Клієнта (з обов’язковим доданням документа, що 

підтверджує повноваження такої особи на підписання дозволу) КЛІЄНТ надає дозвіл Банку на розкриття інформації, 

що містить банківську таємницю відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Правил 

зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ №267 

від 14.07.2006 р., у порядку згідно внутрішніх положень Банку та норм чинного законодавства України і в межах 

 
7 Якщо Угодою-Заявою встановлено фіксовану ставку по Кредиту, така ставка може бути змінена за згодою Сторін. 

http://www.sky.bank/
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необхідних для надання Клієнту послуг Банком. 

10. Банк залишає за собою право у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України, а також іншими  змінами, 

пов’язаними  з діяльністю Банку, обмежитись повідомленнями про відповідні зміни на сайті Банку. 

11. Підписанням цієї Угоди-заяви Клієнт підтверджує, що йому надана і зрозуміла інформація, зазначена в частині 

другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

12. 8 На дату укладання Угоди-Заяви на вклад поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів в межах гарантованої 

суми відшкодування відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон). 

Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Угоди-Заяви отримав, з нею ознайомлений, її 

зміст доведений, роз’яснений та зрозумілий, із вимогами статті 26 Закону та інформацією, розміщеною на офіційній 

сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет за посиланням: https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-

kreditoram/garantiyi-za-vkladami ознайомлений, умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом мені 

доведені, роз’яснені та зрозумілі. Я також підтверджую, що вимоги законодавства України та випадки, в яких Фонд 

гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам мені цілком зрозумілі: 

_________________/_____________________________«______» ________________ 20____ року 

                                                 (підпис, П.І.Б.) 

13. Нижченаведеним підписом КЛІЄНТ в особі уповноваженої особи засвідчує про отримання оригіналу Угоди-Заяви 

та про отримання платіжної картки «_____»___________20____р. ___________годин____________хвилин, а також дає 

згоду на отримання  інформаційних повідомлень Банку  за допомогою послуги  sms-інформування. 

14. До цієї Угоди-заяви додається Перелік розпорядників рахунком, що є її невід’ємною частиною. Клієнт 

подає/надсилає до Банку оновлений перелік розпорядників рахунком та документи, що підтверджують їх повноваження, 

у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком 

Клієнта Банку. 

15. Підписанням Угоди-Заяви Клієнт підтверджує, що Банк до її укладання надав йому необхідні пояснення з метою 

забезпечення Клієнту можливості оцінити, чи адаптовано Угоду-Заяву/Договір до його потреб та фінансового стану, 

зокрема, шляхом роз’яснення інформації про:  

✓ можливу суму кредитного ліміту;  

✓ строк, на який кредитний ліміт може бути встановлений;  

✓ мету, для якої кредитні кошти можуть бути використані;  

✓ форми та види забезпечення кредиту; 

✓ необхідність здійснення оцінки майна, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;  

✓ наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі  між зобов'язаннями 

Клієнта;  

✓ тип процентної ставки (фіксована, змінювана тощо);  

✓ варіанти погашення кредиту, включаючи кількість платежів, їх періодичність та обсяги;  

✓ можливості та умови дострокового повернення кредиту.  

16. Підписанням Угоди-Заяви Клієнт підтверджує, що до її підписання, він отримав для ознайомлення копію 

проекту Угоди-Заяви у паперовому вигляді, всі умови йому зрозумілі, він погоджується їх виконувати вільно 

без будь-якого примусу. 

 

БАНК: 

Уповноважена особа Банку 

______________________/______________________

__ 

(посада, підпис, П. І. Б. 

 довіреність №________ від ________________ р. 

м.п.  

«_____»___________20____р. 

 

КЛІЄНТ: 

Керівник/уповноважена особа або власник рахунку/довірена 

особа 

____________________/___________________________ 

 (посада, підпис, П. І. Б.) 

м.п.  9  

 «_____»___________20____р. 10 

 

 

 
8 для фізичних осіб-підприємців та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність 
9 використання печатки суб’єктом господарювання не є обов’язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи - 

нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність 
10 є датою приєднання Клієнтом до умов Договору 

https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-kreditoram/garantiyi-za-vkladami
https://www.fg.gov.ua/vkladnikam-i-kreditoram/garantiyi-za-vkladami

