



ДОГОВІР
про відкриття карткового рахунка № ________________________________

                           м.Київ	                                                                                                                                  ____.______.__________

Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, далі – Банк, в особі заступника начальника Операційного управління Очеретної Олени Володимирівни, яка діє на підставі довіреності від 29.05.2009 №010-01/3798, з одного боку та 
_____________________________________________________, паспорт: серія_____________ №_________________, виданий _______________________________________  _____._______._______р., реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________, далі – Клієнт, з іншого боку, який (а) є студентом Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про відкриття карткового рахунка, далі – Договір, про наступне.
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, які використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Картки.
Авторизаційні ліміти – обмеження на проведення операцій з Карткою, встановлені Банком та/або Платіжними системами з метою обмеження ризиків несанкціонованого доступу до Карткового рахунка. Авторизаційні ліміти визначають максимальну загальну суму та кількість операцій, яку дозволяється здійснювати Держателю з використанням Картки за певний період.
Банківський день – проміжок часу в межах робочого дня, протягом якого банки України приймають документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюють їх обробку, передачу та виконання.
Банкомат (або АТМ) – банківський автомат самообслуговування, а саме програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю здійснювати самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу. 
Витратна сума – гранична сума коштів, що доступна Держателям для здійснення операцій із застосуванням Карток. Розмір Витратної суми визначається, як сума залишку коштів на Картковому рахунку та розміру Ліміту (у разі, якщо Ліміт буде встановлено окремим договором між Сторонами) за винятком коштів на Картковому рахунку у розмірі Накопичувальної суми „Мої заощадження” та коштів, заблокованих (але не списаних) з метою подальшого виконання зобов’язань за операціями, здійсненими із застосуванням Картки. 
Дебетово-кредитна платіжна схема – умови, згідно з якими здійснюються операції з використанням Картки і які полягають у тому, що відповідні операції здійснюються у межах залишку коштів на Картковому рахунку, а у разі їх відсутності або недостатності для проведення операції – за рахунок Кредиту та/або Овердрафту.
Держатель – фізична особа, яка на законних підставах використовує Картку для ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснює інші операції із застосуванням Картки. У рамках цього Договору Держателями є Клієнт та Довірені особи.
Довірена особа – фізична особа, якій Клієнт дозволив здійснення операцій з використанням Додаткової картки. Ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснення інших операцій із застосуванням Додаткової картки Довіреною особою вважається правомірним використанням Додаткової картки. Здійснені Довіреною особою операції із застосуванням Додаткової картки вважаються операціями, здійсненими за дорученням Клієнта. Реквізити Довірених осіб визначено у заявах Клієнта, наданих до Банку. 
Додаткова картка – Картка, яка емітована на ім’я Клієнта або Довіреної особи.
Еквайр – юридична особа – член Платіжної системи, яка здійснює Еквайринг.
Еквайринг – послуга  технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що  здійснюються з використанням Електронних платіжних засобів у Платіжній системі.
Електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його Держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні Держателю кошти та ініціювати їх переказ.
Емісія – проведення операцій з випуску Карток певної Платіжної системи.
Емітент – банк, що є учасником Платіжної системи та здійснює Емісію Карток.
Інформаційно-транзакційний термінал (або ІТМ) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями переказу коштів з Карткового рахунка на інші рахунки в Банку, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями такого комплексу.
Картка – Електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання Держателем переказів коштів з Карткового рахунка з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг, перерахування коштів на рахунки Держателя або рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах фінансових установ та у Банкоматах, а також здійснення інших операцій, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. Під терміном „Картка” у цьому Договорі маються на увазі усі Електронні платіжні засоби, що застосовуються Клієнтом та Довіреними особами для здійснення операцій за Картковим рахунком. Поняття „Картка” включає в себе поняття „Основна картка” та „Додаткова картка”.
Кредит – позичковий капітал Банку у грошовій формі, що надається Банком Клієнту у тимчасове користування для проведення Держателем операцій за Картковим рахунком понад залишок власних коштів Клієнта на Картковому рахунку за умови укладення між Сторонами відповідного окремого договору. Умови надання та повернення Кредиту визначаються таким договором, укладеним між Сторонами (у разі його укладення).
Код CVV2 та Код CVC2 – тризначний код перевірки справжності Картки, який наноситься на стрічку для підпису Держателя, та використовується як захисний елемент при проведенні транзакцій з використанням лише реквізитів Картки без її фізичного використання (наприклад, в мережі Інтернет).
Ліміт – максимальна сума коштів, визначена окремим договором між Банком та Клієнтом (у разі його укладення), у межах якої Клієнт отримуватиме Кредит.
Накопичувальна сума „Мої заощадження” – частина коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, можливість використання яких обмежена Держателем за допомогою функцій Банкомата та/або ІТМ та/або Систем дистанційного обслуговування з метою отримання доходів у вигляді процентів, нарахованих на таку суму, за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, які є додатком № 3 до цього Договору (далі – Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка). Накопичувальна сума „Мої заощадження” є недоступною для використання Клієнтом до моменту, коли у порядку, визначеному цим Договором, буде знято встановлене Держателем обмеження на використання відповідних коштів. 
Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається Банком Клієнту у разі, якщо сума операції за Картковим рахунком перевищує розмір Витратної суми (зокрема, у випадках, коли операції здійснюються без Авторизації, коли розрахунки за операцією виконуються у валюті, відмінній від валюти Карткового рахунка тощо). Розмір Овердрафту складає різницю між сумою відповідної операції за Картковим рахунком та розміром Витратної суми. 
Основна картка – Картка, що емітована на ім’я Клієнта. У випадку, якщо на ім’я Клієнта емітовано декілька Карток і всі вони є чинними, Основною карткою є та з них, яка емітована раніше, при цьому всі інші Картки вважаються Додатковими картками. Починаючи з наступного дня після втрати чинності Основною карткою Додаткова картка, яка емітована наступною після такої Основної картки, стає новою Основною карткою.
Організація – Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана. Між Організацією та Клієнтом укладено договір, на підставі якого Організація щомісячно зараховує на Картковий рахунок кошти у якості стипендії та інших виплат Клієнту, які не суперечать законодавству України.
Персональний ідентифікаційний номер (або ПІН-код) – цифровий код, відомий тільки Держателю і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням Картки.
Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.
Платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операціями із застосуванням Картки. На підставі Платіжного повідомлення визначається вид операції та сума коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані Емітента, Еквайра та інші дані, визначені правилами Платіжної системи.
Платіжний термінал (або POS-термінал) – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операціями із застосуванням Картки. Платіжний термінал може бути банківським і торговельним, з’єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документів за операціями із застосуванням Картки друкувальним пристроєм цього засобу.
            Система дистанційного обслуговування – програмний комплекс, що передбачає надання Банком послуг з розрахункового обслуговування на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта в електронній формі.
Стоп-список – перелік Карток, складений за певними їх реквізитами, по яких Банком встановлена заборона на надання авторизаційного дозволу на проведення операцій.
Строк дії Картки (або Строк дії Основної картки) – строк, що починається у день видачі Банком Картки (Основної картки) Держателю і закінчується у дату, зазначену на Картці (Основній картці), або раніше – у випадках, коли використання Картки (Основної картки) припиняється (повернення Картки (Основної картки) Банку, втрати Картки (Основної картки) тощо). 
Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.
             
ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
У рамках цього Договору Банк на підставі заяви Клієнта, яка є додатком № 1 до цього Договору (далі – Заява), а також інших документів, визначених вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку, відкриває Клієнту поточний рахунок № _____________________________ (далі – Картковий рахунок), проводить за цим рахунком операції, визначені положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку та цим Договором, видає Клієнту Картку (Картки), яка зазначена у Заяві, а також надає інші банківські послуги (далі разом – Банківські послуги), а Клієнт зобов’язується оплачувати Банківські послуги на умовах, визначених цим Договором, у тому числі згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка. 
Операції за Картковим рахунком проводяться Банком за Дебетово-кредитною платіжною схемою.
Проведення за Рахунком операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Клієнта, забороняється. Інші обмеження прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються з тим, що не вважається обмеженням прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, відмова Банку від вчинення для Клієнта окремих операцій за цим рахунком, якщо така відмова обумовлена вимогами чинного законодавства України та/або положеннями цього Договору.
За користування Овердрафтом Клієнт зобов’язаний щомісячно сплачувати Банку проценти, нараховані Банком за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Облік коштів на Картковому рахунку здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка.
Поповнення Карткового рахунка здійснюється у безготівковій або готівковій формі без застосування Картки або із застосуванням Картки через POS-термінали, а також через Банкомати, які підтримують такі функції. При цьому зарахування коштів на Картковий рахунок виконується Банком у день здійснення операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана в межах системи Банку у Банківський день не пізніше 12:00, та не пізніше наступного Банківського дня за днем виконання операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана після 12:00 Банківського дня, у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця. Зарахування на Картковий рахунок коштів, переказаних з іншого банку, виконується у строки, визначені Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. 
Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка можуть бути змінені за згодою Сторін. Відповідне погодження змін до Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка здійснюється шляхом повідомлення Банком Клієнта про внесення таких змін (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня введення в дію таких змін вважається належним повідомленням Клієнта). При цьому, зміни вважаються погодженими Клієнтом, якщо він не повернув усі Картки до Банку до дня введення в дію зазначених змін. 
Банк щомісячно формує виписки за Картковим рахунком (за попередній місяць). У таких виписках зазначається інформація про операції за Картковим рахунком, залишок коштів на Картковому рахунку та суми заборгованості за Овердрафтом. Крім того, у виписках за Картковим рахунком може надаватися інформація, що стосується правовідносин Сторін за цим Договором, у тому числі щодо зміни Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка, умов використання Карток, вимог щодо повернення Карток тощо (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком вважається належним повідомленням Клієнта). У разі неотримання Клієнтом виписок з будь-яких причин вважається, що Банк повідомив Клієнту інформацію, що повинна була бути включена у відповідні виписки.
Додаткові виписки за Картковим рахунком, обробка запитів, копії платіжних документів, які підтверджують платежі, видаються на підставі заяв Клієнта. Надання Банком відповідних послуг підлягає оплаті  Клієнтом згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.
Основні та Додаткові картки є власністю Банку і повинні бути повернуті у Банк за його першою вимогою.
Картки можуть використовуватися лише упродовж Строку їх дії, а у разі внесення їх у Стоп-список – до часу внесення їх у цей список.
Цим Клієнт доручає Банку надавати належним чином уповноваженим представникам Організації Картки з ПІН-конвертами, емітовані на ім’я Клієнта, та виписки за Картковим рахунком для подальшої їх передачі такими представниками Клієнту, а також емітувати нові Картки на ім’я Клієнта на підставі письмових звернень Організації у Банк (у тому числі, з метою продовження строку дії Карток). 
У випадку звільнення Клієнта з Організації, Клієнт повинен протягом 3 (трьох) Банківських днів за днем звільнення надати до Банку заяву про закриття Карткового рахунка або укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору для оформлення приватної платіжної картки. У разі, якщо Клієнт не вчинить вказані дії протягом цього 3-денного періоду, наступного Банківського дня після закінчення цього періоду, Банк має право внести Картки до Стоп-списку.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Клієнт має право:
За допомогою Картки ініціювати здійснення оплати товарів та послуг, перерахування коштів з Карткового рахунка на інші рахунки Клієнта та інших осіб, отримання готівки в касах фінансових установ та через Банкомати, а також ініціювати проведення інших операцій, визначених положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку та цим Договором. 
Поповнювати Картковий рахунок виключно у валюті, в якій відкрито Картковий рахунок, готівковими коштами, внесеними через касу Банку або іншого банку, через Банкомати, які підтримують ці функції (депозитні Банкомати), через POS-термінали із застосуванням Картки, та/або шляхом переказу коштів з інших рахунків Клієнта.
У разі виникнення суперечок вимагати від Банку документи, які підтверджують достовірність операцій за Картковим рахунком.
Надавати Банку письмові заяви на встановлення індивідуальних Авторизаційних лімітів на проведення операцій з Карткою та/або самостійно встановлювати такі Авторизаційні ліміти засобами Систем дистанційного обслуговування та/або звертатися за допомогою телефонного зв’язку до Контакт-центру Банку на тимчасове скасування Авторизаційних лімітів на проведення операцій з Карткою. 
Звертатися до Банка з письмовими заявами щодо отримання послуг з надання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування, а також щодо припинення отримання таких послуг.
У випадку втрати Картки надавати до Банку письмові заяви щодо внесення Картки у Стоп-список. Втратою Картки вважається, зокрема, неможливість здійснення Держателем контролю (володіння) за Карткою, неправомірне заволодіння та/або використання Картки чи її реквізитів.
Після сплати Банку встановленої комісійної винагороди за розрахункове обслуговування Карткового рахунка протягом строку дії Додаткової картки згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, надавати право розпорядження коштами, що обліковуються на Картковому рахунку, Довіреним особам Клієнта за допомогою Додаткових карток протягом строку, що не перевищує Строк дії Основної картки. 
За допомогою Картки засобами АТМ, ІТМ та Систем дистанційного обслуговування встановлювати і знімати обмеження щодо використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку. У разі встановлення Клієнтом такого обмеження щодо використання коштів відповідна сума коштів вважатиметься Накопичувальною сумою „Мої заощадження”. 
Отримати та користуватися Кредитом на умовах, визначених окремим договором між Сторонами про надання Кредиту (за умови його укладення).
Отримувати від Банку інформацію з питань виконання умов цього Договору.
Клієнт зобов’язується:
Для відкриття Карткового рахунка та видачі кожної Картки надавати Банку наступні документи:
-	паспорт, або документ, що його замінює;
-	картку платника податків, видану контролюючим органом (органом доходів і зборів), що засвідчує реєстрацію Клієнта у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та у якій зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків;
-	Заяву; 
-	інші документи, що вимагаються Банком згідно з вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку.
Вказати достовірні дані при заповненні Заяви, а також інформувати Банк про всі зміни даних, що вказані в Заяві, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дня виникнення цих змін шляхом надіслання відповідної письмової заяви рекомендованим листом або вручення представнику Банку особисто. 
Отримувати виписки за Картковим рахунком не пізніше 7 (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, шляхом особистого звернення до Банку або до Організації (у випадку, якщо виписка за Картковим рахунком була отримана у Банку уповноваженим представником Організації), або засобами електронної пошти, або із застосуванням Систем дистанційного обслуговування.
У разі незгоди з інформацією, наведеною у виписці за Картковим рахунком, надати Банку до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, письмову претензію із зазначенням конкретних причин та фактів з приводу такої незгоди. Неотримання Банком претензій в письмовій формі протягом зазначеного періоду вважається підтвердженням Клієнтом наведеної у відповідній виписці інформації. 
У момент отримання Картки, підписати Картку зі зворотного боку у відведеному на Картці місці для підпису.
Не допускати використання Карток будь-якими іншими особами, у тому числі за довіреністю, крім Додаткових карток, емітованих Банком для Довірених осіб.
Надати Додаткову картку тільки тій Довіреній особі, на ім’я якої емітована ця Картка, ознайомити її з Правилами користування та з цим Договором. Передати Картку Довіреній особі лише за умови здійснення нею в момент отримання Картки підпису Картки зі зворотного боку у відведеному на Картці місці для підпису. 
Зберігати в таємниці ПІН-коди, Коди CVV2, Коди CVC2, паролі та іншу інформацію, розголошення якої може привести до фінансових втрат Клієнта та Банку.
У разі втрати Картки, у тому числі Додаткової картки, переданої Довіреній особі, негайно повідомити про це Контакт-центр Банку, який працює цілодобово, за телефонами: 0-800-50-44-50 (безкоштовний для дзвінків на території України зі стаціонарних телефонів), (+38 044) 247-3838, (+38 044) 231-7479 або самостійно внести Карту до Стоп-списку засобами Системи дистанційного обслуговування. При передачі телефонного повідомлення про втрату Картки Держатель повинен повідомити Банку персональні дані і пароль, що вказані в Заяві. Як підтвердження прийому повідомлення Держатель повинен отримати від оператора Контакт-центру Банку реєстраційний номер повідомлення та час постановки Картки у Стоп-список. В іншому разі, повідомлення вважається неприйнятим. Оператор може відмовити в реєстрації телефонного повідомлення, якщо надані Держателем на його вимогу персональні дані і пароль не співпадають з вказаними в цьому Договорі та Заяві. 
У разі виявлення Картки, раніше заявленої як втраченої, у той же день повідомити про це Контакт-центр Банку у порядку, зазначеному у підпункті 4.2.9 цього Договору, та виконати подальші інструкції Банку.
Повернути Основну та Додаткові картки у таких випадках: при закінченні Строку дії Картки, при закритті Карткового рахунка, при розірванні або припиненні цього Договору, а також на вимогу Банку.
Не використовувати Картки з незаконною метою, включаючи покупку товарів чи послуг, заборонених чинним законодавством України.
Сплачувати Банку суми всіх операцій, комісійної винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, які стали наслідком або виникли у зв’язку з використанням Основної картки та Додаткових карток, а також відшкодовувати Банку суми збитків, що понесені Банком в результаті використання Основної картки та Додаткових карток, на умовах цього Договору, у тому числі згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.
У разі виникнення заборгованості за Овердрафтом щоразу повертати таку заборгованість та сплачувати проценти за користування Овердрафтом шляхом поповнення Карткового рахунка до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникла заборгованість за Овердрафтом, але не пізніше останнього Банківського дня місяця, наступного за місяцем, в якому виникла заборгованість за Овердрафтом. 
У разі надіслання Банком вимоги до Клієнта про дострокове повернення Овердрафту погасити Банку не пізніше терміну, зазначеного у такій вимозі Банку, усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом. 
У разі звільнення Клієнта з роботи в Організації, протягом 3 (трьох) Банківських днів від дня звільнення погасити Банку усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом.
У разі закриття Карткового рахунка та/або припинення чи розірвання цього Договору погасити Банку у день настання таких подій усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом.
Забезпечити виконання Довіреними особами усіх умов, обмежень тощо, встановлених цим Договором стосовно Клієнта.
Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Клієнта, визначені цим Договором та / або положеннями чинного законодавства України.
Банк має право:
Отримувати від Клієнта оплату наданих останньому Банківських послуг.
Отримувати від Клієнта кошти у погашення заборгованості за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом у строки, визначені цим Договором. У випадку, якщо Організація протягом одного календарного місяця не буде проводити зарахування заробітної плати Клієнта на Картковий рахунок, Банк має право вимагати дострокового погашення заборгованості за Овердрафтом, а Клієнт зобов’язаний здійснити таке погашення не пізніше терміну, вказаного у відповідній вимозі Банку. 
Змінювати Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка, повідомивши про це Клієнта у порядку, визначеному цим Договором. 
Самостійно внести Основну та/або Додаткові картки Клієнта до Стоп-списку з повідомленням про це Держателя за телефоном, зазначеним ним у Заяві, у тому числі, але не виключно, у разі:
Проведення операцій за Картковим рахунком, які приводять до збільшення суми заборгованості за Овердрафтом;
Невиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором та/або умов цього Договору;
Наявності у Банка інформації про можливе несанкціоноване використання Картки та/або Карткового рахунка;
Наявності у Банка інформації про здійснення операцій за Картковим рахунком, у тому числі, із використанням Картки, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Звільнення Клієнта з роботи в Організації, якщо Клієнт не з’явився в Банк протягом визначеного цим Договором строку для укладення додаткової угоди до цього Договору та оформлення приватної платіжної картки.
Передавати правоохоронним органам, роботодавцю Клієнта та членам Платіжних систем інформацію, пов’язану з незаконним чи несанкціонованим використанням карток, а також з порушенням Клієнтом умов цього Договору. 
З метою запобігання фінансових втрат Клієнта та/або Банка від несанкціонованих операцій з Картками без попереднього повідомлення Клієнта встановлювати Авторизаційні ліміти на проведення операцій з Картками, а також відмовити Клієнту в скасуванні таких лімітів, заміні чи Емісії нових Карток без пояснення причин.
Відмовляти Клієнту в здійсненні операцій за Картковим рахунком та/або зупиняти проведення операцій, зокрема (але не виключно), у випадках, передбачених чинним законодавством України, у тому числі законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, та/або правилами Платіжних систем, у випадках, коли такі операції ініційовані за допомогою Карток, які внесені до Стоп-списку, або коли виконання таких операцій призведе до перевищення Авторизаційних лімітів, тощо. 
Не відшкодовувати кошти по претензіям Клієнта за операціями за Картковим рахунком, ініційованими за допомогою Карток, у будь-якому з таких випадків: 
Претензія Клієнта надійде до Банку пізніше, ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів після виконання операції;
Операція здійснювалася з використанням ПІН-коду та/або Коду CVV2 та/або Коду CVC2; 
Банком прийняте рішення про відповідність між собою підпису на документах, які підтверджують операцію із Карткою, та підпису Клієнта чи Довіреної особи у цьому Договорі або на Картці; 
Операція здійснювалася або ініціювалася без фізичного застосування Картки;
Клієнт збільшив або скасував Авторизаційні ліміти на проведення операцій з Карткою (у порядку, передбаченому Договором);
Клієнт не повернув у Банк Картку, по якій виставив претензію, або повернув таку Картку без підпису;
Протягом 1 години після здійснення операції, ініційованої особою, яка не мала для цього необхідних повноважень, Клієнт не повідомив про це Банку (дана умова застосовується у разі надіслання Банком повідомлення про здійснення такої операції Клієнту);
Клієнт не звернувся до Банка з письмовою заявою щодо отримання послуг з надання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування або відмовився від отримання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування.
Є інші підстави, передбачені Правилами платіжних систем та/або чинним законодавством України.
Здійснювати на власну користь, а також на користь інших осіб (при помилковому зарахуванні коштів на Картковий рахунок) договірне списання коштів з Карткового рахунка, а також з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих йому Банком, на виконання доручення Клієнта (стаття 6 цього Договору), у порядку та розмірах, визначених у статті 6 цього Договору (з розподіленням коштів у послідовності, визначеній цим Договором).
На час встановлення ініціатора та правомірності переказу по операції з Карткою, по якій Клієнтом надана письмова претензія згідно з підпунктом 4.2.4 цього Договору, але не більше ніж впродовж 90 (дев’яноста) календарних днів, не повертати на Картковий рахунок суму по такій операції.
Вимагати від Клієнта документи або відомості щодо характеру здійснених операцій за Картковим рахунком,  у тому числі із використанням Картки, з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Закрити Картковий рахунок Клієнта за одночасної наявності таких умов: операції за Картковим рахунком не здійснювалися протягом одного року, на цьому рахунку немає залишку коштів, строк дії усіх Карток закінчився.
Банк зобов’язується:
Відкрити Картковий рахунок та надати Клієнту у користування Основну картку протягом 5 (п’яти) Банківських днів від дня укладення цього Договору та надання Клієнтом документів, визначених підпунктом 4.2.1 цього Договору.
Зараховувати кошти на Картковий рахунок Клієнта у строки, визначені пунктом 3.2 цього Договору. 
Видати Клієнту або Довіреній особі Додаткову картку за умови сплати Банку винагороди згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка та надання Клієнтом документів, визначених підпунктом 4.2.1 цього Договору.
Повідомляти Клієнта про здійснені операції з використанням Карток шляхом надання Клієнту виписок за Картковим рахунком за кожен місяць не пізніше 7 (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, у спосіб, обраний Клієнтом у Заяві, а саме: на паперових носіях при зверненні Клієнта до Банку або засобами електронної пошти, або із застосуванням Систем дистанційного обслуговування. 
Забезпечити виконання розрахунків по операціях з використанням Картки у межах свого контролю проведення операцій.
Згідно з умовами цього Договору приймати інформацію від Держателів щодо втрати Карток та заблокувати Авторизацію за відповідними Картками шляхом внесення їх до Стоп-списку з моменту отримання відповідних належним чином наданих повідомлень від Держателів (підтвердженням належного надання до Банку зазначеної інформації є реєстраційний номер повідомлення, який надається Держателю при прийманні повідомлення від нього). 
Приймати письмові претензії Клієнта, надані згідно з підпунктом 4.2.4 цього Договору, та вживати заходів щодо проведення розслідування по оскаржених операціях з Карткою, повідомляти в письмовій формі про хід розгляду претензії у строк, передбачений чинним законодавством України для розгляду звернень громадян.
У випадку припинення чи розірвання цього Договору повернути Клієнту залишок коштів на Картковому рахунку готівкою через касу Банку або шляхом їх переказу на рахунок, визначений у письмовій заяві Клієнта. При цьому Банк має право здійснити таке повернення не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів від дня виконання Клієнтом усіх своїх зобов’язань за цим Договором.
У разі надходження до Банку відомостей про смерть Клієнта, здійснювати блокування всіх Карток.
Надавати Клієнту консультації з питань надання Банківських послуг, у тому числі з використанням Карток, за кредитними операціями та щодо умов виконання цього Договору. 
У разі встановлення Клієнтом засобами АТМ, ІТМ та Систем дистанційного обслуговування обмеження щодо використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, забезпечити неможливість використання відповідної Накопичувальної суми „Мої заощадження”.
Забезпечити можливість використання Клієнтом коштів, користування якими було обмежене ним шляхом визначення таких коштів як Накопичувальної суми „Мої заощадження”, у день виконання Клієнтом операції зняття обмеження щодо використання відповідних коштів засобами АТМ,ІТМ та Систем дистанційного обслуговування, якщо ця операція буде виконана у Банківський день не пізніше 12:00, та не пізніше наступного Банківського дня за днем виконання Клієнтом операції зняття обмеження щодо використання відповідних коштів, якщо ця операція буде виконана після 12:00 Банківського дня або у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця.
Сплачувати проценти, нараховані у порядку, визначеному цим Договором, на залишки коштів на Картковому рахунку, а також на Накопичувальну суму „Мої заощадження”, у день їх нарахування шляхом зарахування на Картковий рахунок.
Зараховувати кошти, що надійдуть на Картковий рахунок, у терміни, визначені цим Договором та чинним законодавством України.
Не розголошувати інформацію щодо Клієнта та проведених операцій в рамках цього Договору, що стала відома Банку у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. За незаконне розголошення та використання такої інформації Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Усі повідомлення Клієнту, у тому числі щодо здійснених операцій з Картками, надсилати у порядку, визначеному цим Договором.
Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цим Договором та / або положеннями чинного законодавства України.
Сторони погоджуються з тим, що невключення до цієї статті Договору окремих прав та обов’язків кожної з них, визначених іншими статтями цього Договору, жодним чином не обмежує відповідні права та не впливає на необхідність належного та своєчасного виконання відповідних обов’язків.
Сторони підтверджують, що права та обов’язки кожної з них, визначені цим Договором, є співрозмірними з правами та обов’язками іншої Сторони. У зв’язку з цим, Сторони погоджуються, що укладенням цього Договору для жодної зі Сторін не створено несправедливих або дискримінаційних умов, які б погіршували її стан відносно іншої Сторони.

ПРОЦЕНТИ ЗА ДОГОВОРОМ 
Нарахування процентів на залишки коштів на Картковому рахунку здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичних залишків коштів на Картковому рахунку на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів на залишки коштів на Картковому рахунку Банк здійснює починаючи з першого календарного дня, наступного за днем зарахування коштів на Картковий рахунок. Якщо Клієнт оформив заяву про закриття Карткового рахунка проценти на залишки коштів на Картковому рахунку нараховуються по день закриття цього рахунка (включно).
Нарахування процентів на Накопичувальну суму „Мої заощадження” здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичного розміру Накопичувальної суми „Мої заощадження” на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів на Накопичувальну суму „Мої заощадження” Банк здійснює починаючи з першого Банківського дня, наступного за днем виконання Клієнтом засобами АТМ, ІТМ, та Систем дистанційного обслуговування відповідної операції щодо обмеження використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, та закінчуючи днем виконання операції зняття такого обмеження (включно). Днем виконання операції обмеження або зняття обмеження використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку вважається поточний Банківський день, якщо така операція виконана до 12:00 Банківського дня або наступний Банківський день, якщо така операція виконана після 12:00 Банківського дня або у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця.
Нарахування процентів за користування Клієнтом Овердрафтом здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця, в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичної заборгованості за Овердрафтом на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів за користування Овердрафтом Банк здійснює починаючи з першого календарного дня, наступного за днем виникнення Овердрафту, по день погашення Овердрафта (включно).

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
Усі погашення та платежі за цим Договором повинні здійснюватися без зустрічних вимог та претензій, добровільно і повністю, без відрахувань на будь-які витрати чи за рахунок будь-яких існуючих та майбутніх податків, відрахувань та утримань, і всіх зобов’язань стосовно цього. У випадку, коли Клієнт відповідно до чинного законодавства України повинен буде робити відрахування або утримання із платежів, належних до сплати за цим Договором, Клієнт повинен одночасно з таким платежем сплатити Банку таку додаткову суму коштів, що приведе до отримання останнім повної суми, належної до сплати за цим Договором.
Сторони домовилися, що виконання зобов’язань Клієнта щодо погашення будь-якої заборгованості за цим Договором може бути покладено Клієнтом на третю особу, проте, у разі невиконання зобов’язань щодо погашення заборгованості такою третьою особою, Клієнт не звільняється від виконання своїх зобов’язань за цим Договором. Клієнт підтверджує, що у разі погашення будь-якої заборгованості за Договором третьою особою, він поклав обов’язки щодо погашення заборгованості за цим Договором на таку третю особу. 
Цим Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати (необмежену кількість разів): 
Договірне списання коштів з Карткового рахунка, а також з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Банком, на користь Банку у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Банком (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, у разі необхідності збільшеними на суму ПДВ), у тому числі заборгованості Клієнта перед Банком за Платіжними повідомленнями Еквайрів, за Овердрафтом та процентами за користування Овердрафтом, за Кредитом та процентами за користування Кредитом, по сплаті комісійної винагороди, штрафних санкцій, штрафів та пені, будь-яких інших платежів, визначених цим Договором та іншими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом. Таке договірне списання коштів Банк має право здійснювати у випадку настання терміну погашення відповідної заборгованості Клієнта (у тому числі, у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості Клієнта) або виникнення простроченої заборгованості Клієнта перед Банком.
Договірне списання коштів з Карткового рахунка на користь Банку та третіх осіб у розмірах сум помилково зарахованих на Картковий рахунок коштів. Таке договірне списання коштів Банк має право здійснювати одразу після помилкового зарахування коштів на Картковий рахунок.
За рахунок коштів Клієнта в іноземній валюті, що обліковуються на Картковому рахунку, продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день проведення таких операцій, відповідно до чинних нормативно-правових актів Національного банку України, та утримання коштів у гривні, отриманих від такого продажу іноземної валюти, на користь Банку у розмірі комісійної винагороди за Банківські послуги згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка. Такий продаж коштів Банк має право здійснювати у випадку настання терміну сплати Клієнтом комісійної винагороди згідно з цим Договором.
Розмір коштів, що будуть списуватися, продаватися та утримуватися Банком з рахунків Клієнта у випадках, вказаних у пункті 6.3 цього Договору, визначається Банком самостійно, у тому числі, виходячи з розміру існуючих зобов’язань Клієнта перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, та розмірів інших обов’язкових платежів (зборів) і комісійної винагороди Банка.
Для здійснення операцій, вказаних у пункті 6.3 цього Договору, Клієнт доручає Банку, а Банк має право оформлювати від імені Клієнта усі необхідні документи. Договірне списання коштів здійснюється Банком шляхом оформлення меморіальних ордерів (отримання будь-яких інших документів не вимагається).
Право Банку на договірне списання коштів на власну користь є першочерговим та може здійснюватися Банком у першу чергу по відношенню до виконання будь-яких інших доручень Клієнта щодо списання коштів з Карткового рахунка.
Погашення заборгованості Клієнта за Овердрафтом та Кредитом, а також за процентами за користування Овердрафтом та Кредитом відбувається, зокрема, у день надходження будь-яких коштів на Картковий рахунок за рахунок таких коштів. У випадку, якщо коштів, що надійдуть на Картковий рахунок буде недостатньо для погашення усієї заборгованості, Клієнт зобов’язаний при настанні терміну погашення відповідної заборгованості забезпечити наявність на Картковому рахунку коштів у сумі, достатній для погашення такої заборгованості, або здійснити її погашення у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством України.
Погашення заборгованості Клієнта за Овердрафтом та Кредитом, за процентами за користування Овердрафтом та Кредитом, а також за іншими платежами за цим Договором здійснюється у такому порядку: 
У першу чергу сплата прострочених процентів за користування Овердрафтом;
У другу чергу сплата строкових процентів за користування Овердрафтом;
У третю чергу сплата простроченої заборгованості по Овердрафту;
У четверту чергу сплата строкової заборгованості по Овердрафту;
У п’яту чергу сплата прострочених процентів за користування Кредитом;
У шосту чергу сплата строкових процентів за користування Кредитом;
У сьому чергу сплата простроченої заборгованості за Кредитом; 
У восьму чергу сплата строкової заборгованості за Кредитом; 
У дев’яту чергу сплата пені по Кредиту;
У десяту чергу сплата пені по Овердрафту;
В одинадцяту чергу сплата інших платежів.
У разі, якщо Клієнт / третя особа направляє кошти на погашення заборгованості за цим Договором у черговості іншій, ніж визначена цим Договором, Банк не зважаючи на це може зараховувати кошти на погашення існуючої заборгованості за цим Договором з вищим пріоритетом, як це передбачено у цьому Договорі.
Погашення будь-якої заборгованості за цим Договором може бути здійснено за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна Клієнта.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Відповідальність Клієнта:
У разі прострочення сплати заборгованості за Овердрафтом та/або процентами за Овердрафтом, Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочення, включаючи день сплати, пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів, починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості до дня погашення відповідної заборгованості у повному обсязі, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. 
У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який нараховуватиметься пеня.
У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Картковий рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на Картковий рахунок до моменту їх повернення.
У випадках втрати Карток та/або неповернення Банку Карток після закінчення Строку дії таких Карток, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі, визначеному згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.
За достовірність інформації, викладеної у документах, наданих Клієнтом до Банку, у тому числі у  Заяві, Клієнт несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Відповідальність Банку:
У випадку порушення строків зарахування коштів на Картковий рахунок Клієнта Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від суми несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день прострочення.
У випадку недотримання Банком строків внесення Картки до Стоп-списку, внаслідок чого будуть проведені розрахункові операції з такою Карткою, Банк відшкодовує Клієнту суму відповідних операцій, проведених з моменту, коли Банк повинен був внести Картку до Стоп-списку, до моменту її внесення до Стоп-списку (за мінусом суми повернутих коштів їх отримувачами). Таке відшкодування Банк здійснює виключно за наявності у Клієнта належних доказів щодо того, що Банку повідомлену інформацію, необхідну для внесення Картки до Стоп-списку.
Уся відповідальність за дії Довірених осіб покладається виключно на Клієнта.
Сплата пені та штрафів не звільняє Клієнта від обов’язку щодо відшкодування Банку збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору. Збитки підлягають стягненню у повній сумі.
Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні примусового списання (стягнення) коштів несе стягувач.
Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання  будь-якого з положень цього Договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили.  
Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором.  Банк не несе відповідальності за конфліктні ситуації, що виникають за межами його контролю. 

ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
З питань виконання умов цього Договору, що не врегульовані ним, Сторони керуються Правилами користування платіжною карткою (далі – Правила користування, додаток № 2 до цього Договору), Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, Правилами Платіжної системи, платіжні картки якої використовуються згідно з цим Договором, чиним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативними документами Банка. 
Спори між Банком і Клієнтом вирішуються за домовленістю Сторін, а за її відсутності – у встановленому чинним законодавством України порядку.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір укладено строком на 60 (шістдесят) місяців. Строк дії цього Договору щоразу автоматично подовжується на 60 (шістдесят) місяців у разі, якщо будь-яка зі Сторін не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору не надішле іншій Стороні письмову заяву про припинення цього Договору
Договір набуває чинності у день його підписання уповноваженим представником Банка та Клієнтом та скріплення відбитком печатки Банка. 
Договір припиняє свою дію за взаємною згодою Сторін або при достроковому розірванні Договору на вимогу однієї із Сторін у випадку невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань по Договору. При припиненні Договору за взаємною згодою Сторін Договір припиняє свою дію не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
При достроковому припиненні або достроковому розірванні цього Договору Сторона, яка вважає за необхідне достроково припинити чи достроково розірвати цей Договір надсилає пропозиції про це другій Стороні не менше ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до дня розірвання Договору.
Сторона, яка одержала пропозиції щодо дострокового припинення або дострокового розірвання цього Договору повинна відповісти другій Стороні протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк (з урахуванням часу поштового обігу) зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ
Цим Клієнт підтверджує, що:
Перед укладенням цього Договору йому повідомлено Банком усю необхідну інформацію щодо реквізитів Банку, умов кредитування (кредитних умов), умов обслуговування Карткового рахунка і використання Картки.
Умови цього Договору, у тому числі щодо правил встановлення та зміни процентної ставки, не є дискримінаційними стосовно нього.
Він надав свою згоду на користування Довіреними особами Кредитом та Овердрафтом у повному обсязі у випадку отримання Кредиту та Овердрафту за допомогою Додаткової картки. 
Будь-які умови, обмеження тощо, встановлені цим Договором стосовно Клієнта, діють також і стосовно Довірених осіб.
Внесення змін до чинних нормативних актів України, зміна кредитної політики Національного банку України, зміна курсу валют не є зміною істотних обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору. Настання зазначених подій не є підставою для зміни або розірвання Договору за ініціативою Клієнта.
Один примірник (оригінал) цього Договору він отримав.
Цим Клієнт надає свою згоду на те, що:
У разі непогашення Овердрафту, несплати процентів за користування Овердрафтом, інших платежів за цим Договором Банк має право надавати інформацію щодо Клієнта, його кредитної історії, правочинів, укладених з Банком, у тому числі інформацію, яка містить банківську таємницю, третім особам.
Банк має право надавати інформацію щодо Клієнта, його кредитної історії, правочинів, укладених з Банком, у тому числі інформацію, яка містить банківську таємницю, іншим особам, у тому числі правоохоронним та судовим органам, роботодавцю Клієнта, членам Платіжних систем, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюють рейтингування / перевірку Банку, юридичним особам, що приймають участь в процесі сек’юритизації активів Банку, а також на збір, зберігання, використання та поширення такої інформації через Бюро кредитних історій. Банк письмово повідомляє Клієнта про назву та адресу Бюро кредитних історій, до якого надається інформація стосовно Клієнта та його кредитної історії за цим Договором.
Банк має право здійснити відступлення своїх прав за цим Договором на користь третіх осіб. Таке відступлення відбувається шляхом укладення між Банком та третьою особою двостороннього договору щодо відступлення права вимоги. Про укладення такого договору Банк повідомляє Клієнта у порядку, визначеному цим Договором.
У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі повернення Клієнтом сум Овердрафту та/або сплати процентів за користування Овердрафтом та/або інших платежів Банк має право надавати інформацію про Клієнта до єдиної інформаційної системи „Реєстр позичальників”, з якої цю інформацію матимуть право отримувати та використовувати треті особи, у порядку, визначеному Положенням про єдину інформаційну систему „Реєстр позичальників”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 245.
Банк веде облік усіх сум грошових коштів, які підлягають сплаті Банку за цим Договором, та у будь-якому судовому провадженні, що може виникнути  у зв’язку з цим Договором, банківські документи щодо такого обліку (виписки з рахунків, розрахункові документи тощо) є доказом існування зобов’язань Клієнта щодо сплати Банку відповідних сум грошових коштів.
Банк має право надсилати Держателям будь-яку інформацію, у тому числі таку, що містить банківську таємницю, власником якої є Клієнт, засобами телефонного та/або факсимільного зв’язку, шляхом SMS-інформування, поштою, кур’єрською поштою, електронною поштою тощо. Клієнт погоджується з тим, що Банк звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними каналами зв’язку. 
Цим Клієнт, як суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних Клієнта в переліку клієнтів Банку) з метою подальшого використання Банком таких даних Клієнта для здійснення обслуговування Клієнта згідно з цим Договором, для інформування Клієнта про умови обслуговування у Банку, а також для реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Клієнта та умови цього Договору, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у тому числі від третіх осіб. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує про те, що йому повідомлено про його права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України „Про захист персональних даних”, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані. 
Цим Клієнт відмовляється від отримання будь-яких додаткових до виписок за Картковим рахунком повідомлень Банку про здійснені операції з використанням Карток. У випадку, якщо після укладення цього Договору Сторонами будуть узгоджені випадки, за яких Клієнту надаватимуться повідомлення про здійснені операції з використанням Карток, та порядок надання таких повідомлень, Банк на підставі належним чином оформленої заяви Клієнта забезпечуватиме надання відповідних послуг з повідомлення Клієнта.
Цим Клієнт доручає Банку передавати контролюючим органам (органам доходів і зборів) у випадках, коли це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття та закриття Карткового рахунка.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Зміни та доповнення до цього Договору, окрім змін до Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка, які набирають чинності у порядку, визначеному пунктом 3.3 цього Договору, можуть бути внесені тільки у письмовій формі, а саме шляхом укладення додаткових угод до Договору за підписами уповноваженого представника Банка, скріпленого відбитком печатки Банка, та Клієнта.
Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами.
Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
Клієнт не може передавати всі або будь-яку частину своїх прав чи зобов’язань за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Банку. Цей Договір є обов’язковим для спадкоємців Клієнта.
Усі повідомлення, що надаються однією Стороною іншій, повинні надсилатися з дотриманням відповідних процедур, визначених чинним законодавством України та цим Договором, при доставці особисто, поштою, телексом, телефоном чи факсом іншій Стороні. 
Усі повідомлення, надіслані Банком рекомендованими листами з повідомленням на адресу місця проживання / реєстрації Клієнта, зазначену у статті 13 цього Договору, або засобами Систем дистанційного обслуговування вважаються такими, що отримані Клієнтом через 7 (сім) календарних днів після їх надіслання Банком. Після проходження цього строку настають усі правові наслідки, дата настання яких пов’язана з датою отримання Клієнтом повідомлень Банка, незалежно від того, чи отримає Клієнт ці повідомлення особисто.

ДОДАТКИ
Заява (Додаток № 1).
Правила користування платіжною карткою (Додаток № 2).
Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка (Додаток № 3). 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК:
КЛІЄНТ:
Публічне акціонерне товариство 
“Державний експортно-імпортний банк України”
03150, м. Київ, вул. Горького, 127
МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112




______________________ О.В. Очеретна

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

____________________________
               (підпис)

                                                                                                             Один примірник (оригінал) Договору Клієнт одержав __.__.20__ р.

 ____________
     (підпис)




Заповнювати заяву друкованими літерами
Додаток №1 
до Договору про відкриття карткового рахунка від ____________№______________
  						                   ЗАЯВА
Прошу АТ "Укрексімбанк" відкрити мені картковий рахунок 
у валюті (необхідне позначити  ):   √ гривня                                                       долар США                                              євро

   з видачею міжнародної платіжної картки типу (необхідне позначити  )                      √ VISA                                               MasterCard
  1. Персональні дані:                 українською мовою                                                                       англійською мовою
Прізвище

Ім`я

По батькові


Дата і місце народження:                                                                                                                   
Дівоче прізвище матері або інше слово (ідентифікаційний пароль держателя):
 Резидент                              Нерезидент  

  Дані паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу):
Серія:
Номер:
Громадянство:
Дата видачі:
Ким виданий:





  Дані закордонного паспорта (для громадян України):
Серія:
Номер:
Громадянство:
Дата видачі:
Ким виданий:
Дійсний до:







Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Адреса реєстрації/прописки (країна, поштовий індекс, місто, вул., буд., кв.): 
№ телефону: 
№ моб.телефону: 
e-mail: 
Адреса фактичного проживання (якщо не співпадає з місцем реєстрації):

Адреса попереднього місця проживання (якщо змінювалась протягом останніх 3-ох років):
Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/самозайнятої особи: 
√ я підтверджую, що я не є фізичною особою – підприємцем, а також не зареєстрований(на) у якості особи, яка має право здійснювати незалежну професійну діяльність
 я підтверджую, що я зареєстрований(на) як самозайнята фізична особа
Дані про державну реєстрацію фізичної особи як підприємця/самозайнятої особи (за наявності): номер, дата, виконавчий орган реєстрації. Вид підприємницької діяльності: 

Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/самозайнятої особи в органі ДПС (номер, дата, орган ДПС): 
  2. Дані про працевлаштування (якщо підприємство знаходиться не в окремому будинку, вказати номер офісу):

Найменування підприємства Київський національний економічний університеті ім.В.Гетьмана
Код ЄДРПОУ 02070884
Адреса підприємства (вул, дім): 03047, Україна, м.Київ, пр-т Перемоги, 54/1
Місто 
Країна 
Поштовий індекс: 
Телефон: 
Працюю на даному підприємстві з (місяць, рік): 
Вид діяльності підприємства: 
Посада: 
Робочий телефон: 
Участь в  діяльності  інших  підприємств   та  організацій  на даний  час (засновник, керівник, співробітник) - вказати  найменування, код ЄДРПОУ,  адресу  підприємства та посаду_______________________________________________________
Попереднє місце роботи, адреса та телефон (якщо змінювалось протягом останніх трьох років):
_________________________________________________________Посада:___________________________________
  3. Дані про фінансовий стан:
Я власник рахунку в (назва та код банку/філії банку, номер рахунку): 
Cумарний дохід за місяць: 
Я власник нерухомості:  будинок             квартира               земельна ділянка
Я власник автотранспортного засобу (марка, модель, держ. №, рік випуску): ______________________________________________________ _
Сума депозитів в інших банках
(окремо по валютах)
Загальна номінальна вартість цінних паперів у власності
Сума заборгованості за кредитами в інших банках (окремо по валютах)
Належність до публічних діячів або осіб, пов’язаних з публічними діячами            так                    √ ні 
Характеристика операцій, що передбачаються: зняття коштів у банкоматі,      оплата товарів/послуг,      інше ______________
Джерела надходження коштів, що передбачаються: зар.плата,     % за депозитом,      інше______________________________  
Контролер (можливість вирішального впливу на операції клієнта): П.І.Б., дата народження, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________
Дані паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу): громадянство, серія, №, ким, коли виданий: _________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

                      Зразок підпису власника рахунку:                                             _____________________________
                                                                                                                                                     (підпис)


4. Дані додаткового картодержателя (довіреної особи):

                                                     українською мовою                                                                       англійською мовою
Тип картки:
Прізвище:

Ім`я:

По батькові:



Дата і місце народження:                                                                                                               Громадянство:
Спорідненість: 
Пароль держателя: 

   Дані паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу):
Серія, номер:
Країна:
Дата видачі:
Ким виданий:




   Дані закордонного паспорта (для громадян України):
Серія, номер:
Країна:
Дата видачі:
Ким виданий:
Дійсний до:





Місце реєстрації/прописки: 
Адреса фактичного місця проживання: 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:



Зразок підпису додаткового карто держателя (довіреної особи)_______________________________________
                                                                                                                     (підпис додаткового картодержателя)

5. Додатково замовлені послуги (з оформленням відповідних додаткових заяв)
SMS інформування, як функція Інтернет-банкінг ENTER EXIM (Пакет “Інформаційний”)
 так                 ні
Система дистанційного обслуговування ENTER EXIM® 
 так                 ні
Бажаю отримати кредит (у формі кредитної лінії до карткового рахунку)
 так                 ні
Прошу обмежити використання коштів за карткою додаткового картодержателя у розмірі _______________ грн. у місяць  
 так                 ні
Прошу обмежити використання коштів додатковим картодержателем у розмірі коштів, зарахованих на КР за допомогою додаткової картки/реквізитів додаткової картки.
 так                 ні
Я згоден отримувати інформацію рекламного характеру від АТ "Укрексімбанк" на мобільний телефон, на адресу реєстрації/проживання, на електронну пошту.
Я несу повну відповідальність за всі операції, здійснені з використанням додаткової картки.
Вся надана мною інформація є вірною і я уповноважую представників АТ “Укрексімбанк” перевіряти цю та іншу інформацію, яка може знаходитись у мого роботодавця, за місцем мого проживання або в державних органах. Мені відомо, що надання недостовірної інформації та несвоєчасне повідомлення банку щодо змін персональних даних, вказаних в заяві, є підставою до вилучення картки та блокування мого карткового рахунка.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492, ознайомлений(на). Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
З Умовами та Тарифами обслуговування картрахунка, а також “Правилами користування платіжною карткою” ознайомлений, зобов’язуюсь їх виконувати та обережно поводитись з карткою.

   “____” ___________ 20___р. 				 				   Підпис:__________________________

Відмітки Банку:
Рахунок №______________________

Уповноважена особа банку _________________________/______________/      “____” ___________ 20___р.
Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________який (які) зроблено у моїй присутності
Працівник Банку: 
“____” ___________ 20___р.






Додаток № 2
до Договору про відкриття карткового рахунку 
від __________________ №____________________

Правила користування платіжною карткою

Íàñòóïí³ ïîëîæåííÿ ðåãóëþþòü ïîðÿäîê îòðèìàííÿ êàðòîê ì³æíàðîäíèõ ïëàò³æíèõ ñèñòåì VISA òà Mastercard ³ ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ íèìè.
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Äåðæàòåëü îòðèìóº Êàðòêó, åì³òîâàíó íà éîãî ³ì'ÿ, òà Ï²Í-êîíâåðò íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòó àáî ³íøîãî äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº éîãî îñîáó. Äåðæàòåëü Îñíîâíî¿ êàðòêè ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè Äîäàòêîâ³ êàðòêè, åì³òîâàí³ íà ³ì`ÿ Äîâ³ðåíèõ îñ³á. 
Åì³òîâàí³ êàðòêè º âëàñí³ñòþ Áàíêó ³ ìàþòü áóòè ïîâåðíåí³ äî Áàíêó çà éîãî ïåðøîþ âèìîãîþ.
Áàíê ìàº ïðàâî ïðèïèíèòè àáî ïðèçóïèíèòè ä³þ Êàðòêè, à òàêîæ â³äìîâèòè ó ¿¿ ïîíîâëåíí³, çàì³í³ àáî âèäà÷³ íîâî¿ Êàðòêè.
Äåðæàòåëü ïîâèíåí:
Ïðîñòàâèòè ñâ³é ï³äïèñ íà Êàðòö³ íà ñïåö³àëüí³é ñòð³÷ö³ äëÿ ï³äïèñó ïðè îòðèìàíí³ Êàðòêè.
Çáåð³ãàòè ñâ³é Ï²Í-êîä â òàºìíèö³ òà ï³êëóâàòèñÿ ïðî òå, ùîá êàðòêà òà Ï²Í-êîä çáåð³ãàëèñÿ îêðåìî îäíå â³ä îäíîãî. Íå çàïèñóâàòè Ï²Í-êîä íà êàðòö³ (íàâ³òü ó çì³íåí³é ôîðì³). 
Íåãàéíî ñïîâ³ùàòè Áàíê ïðî ôàêòè âòðàòè àáî êðàä³æêè Êàðòêè, àáî, ÿêùî Ï²Í-êîä ñòàâ â³äîìèì ³íøèì îñîáàì, äëÿ áëîêóâàííÿ Êàðòêè.
	Íå ïåðåäàâàòè Êàðòêó ó êîðèñòóâàííÿ ³íøèì îñîáàì.
	Íåâ³äêëàäíî íàäàâàòè Áàíêó ³íôîðìàö³þ (ïèñüìîâî) ùîäî çì³í ó ñâî¿õ ïàñïîðòíèõ äàíèõ, çì³íè àäðåñè, ì³ñöÿ ðîáîòè, êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â, òîùî.

Äåðæàòåëü Îñíîâíî¿ êàðòêè áåðå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çà âñ³ìà îïåðàö³ÿìè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì Îñíîâíî¿ òà Äîäàòêîâèõ êàðòîê.
Òåðì³í ä³¿ Êàðòêè:
Íà Êàðòö³ âêàçàíà ãðàíè÷íà äàòà (ì³ñÿöü òà ð³ê) ä³¿ Êàðòêè. Îñòàíí³ì äíåì ä³¿ Êàðòêè º îñòàíí³é êàëåíäàðíèé äåíü çàçíà÷åíîãî ì³ñÿöÿ.
Äåðæàòåëü ïîâèíåí ïîâåðíóòè â Áàíê Îñíîâíó òà Äîäàòêîâ³ êàðòêè ïðîòÿãîì 30 äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ¿¿ (¿õ) ä³¿.
	Ïîíîâëåíà Êàðòêà äàº ìîæëèâ³ñòü Äåðæàòåëþ íåãàéíî êîðèñòóâàòèñÿ êîøòàìè íà Êàðòêîâîìó ðàõóíêó.
	Êàðòêà íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, êîëè çàê³í÷èâñÿ òåðì³í ¿¿ ä³¿, àáî êîëè ä³þ Êàðòêè ïðèçóïèíåíî Áàíêîì.
Êàðòêîâèé ðàõóíîê 
Äëÿ îáë³êó êîøò³â (â òîìó ÷èñë³ çàðàõîâàíèõ ïåíñ³é òà/àáî ãðîøîâî¿ äîïîìîãè), ÿêèìè êîðèñòóºòüñÿ Äåðæàòåëü çà äîïîìîãîþ Êàðòêè, Áàíê â³äêðèâàº Êë³ºíòó Êàðòêîâèé ðàõóíîê. Êîøòè íà Êàðòêîâèé ðàõóíîê ìîæóòü áóòè âíåñåí³ ãîò³âêîþ àáî ïåðåðàõîâàí³ ç ³íøîãî ðàõóíêó. 
Âíåñåííÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â íà Êàðòêîâèé ðàõóíîê çä³éñíþºòüñÿ âëàñíèêîì ðàõóíêó àáî Äîâ³ðåíèìè îñîáàìè ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ïðèçíà÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ
Êàðòêà íàäàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ãîò³âêó â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ Óêðà¿íè â êàñàõ áàíê³â, ïóíêòàõ âèäà÷³ ãîò³âêè òà â áàíêîìàòàõ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ çä³éñíþâàòè îïëàòó òîâàð³â òà ïîñëóã ó ï³äïðèºìñòâàõ òîðã³âë³ òà ñåðâ³ñó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Çà ìåæàìè Óêðà¿íè Êàðòêà íàäàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ãîò³âêó â ì³ñöåâ³é âàëþò³ êðà¿íè â êàñàõ áàíê³â, ïóíêòàõ âèäà÷³ ãîò³âêè òà â áàíêîìàòàõ, à òàêîæ çä³éñíþâàòè îïëàòó òîâàð³â òà ïîñëóã ó ï³äïðèºìñòâàõ òîðã³âë³ òà ñåðâ³ñó íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè ïåðåáóâàííÿ Äåðæàòåëÿ.
	Âèäà÷à çà Êàðòêîþ ãîò³âêè ÷åðåç áàíêîìàòè  â  ìåæàõ  Óêðà¿íè  çä³éñíþºòüñÿ  â  ãðèâíÿõ,  à ÷åðåç áàíêîìàòè óïîâíîâàæåíèõ áàíê³â-åì³òåíò³â – ó ãðèâíÿõ àáî ó âàëþò³ Êàðòêîâîãî ðàõóíêó.
 Ï²Í-êîíâåðò, îòðèìàíèé ðàçîì ³ç Êàðòêîþ, ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ïðî ñåêðåòíèé Ï²Í-êîä, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ êîðèñòóâàííÿ Êàðòêîþ â áàíêîìàòàõ (ÀÒÌ) àáî â ÏÎÑ-òåðì³íàëàõ. Ï²Í-êîä íå ìîæå áóòè îãîëîøåíèé ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³¿ – Äåðæàòåëü ìàº îñîáèñòî ââîäèòè Ï²Í-êîä íà Ï²Í-êëàâ³àòóð³ òåõí³÷íîãî ïðèñòðîþ. Ï²Í-êîä ìîæå áóòè àâòîìàòè÷íî çì³íåíèé ïðè ïåðåâèïóñêó (ïîíîâëåíí³) Êàðòêè.
	Ïðè ðîçðàõóíêàõ Êàðòêîþ â òîðãîâåëüíî-ñåðâ³ñí³é ìåðåæ³ òà ïðè îòðèìàíí³ ãîò³âêîâèõ êîøò³â, êàñèð ìàº ïðàâî âèìàãàòè äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü îñîáó Äåðæàòåëÿ (ïàñïîðò àáî ³íøå ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè). Ïðè öüîìó ôîðìóºòüñÿ äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº îïåðàö³þ – ÷åê. Äåðæàòåëü ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè óñ³ ðåêâ³çèòè ÷åêà, à ñàìå: äàòó, ñóìó, âàëþòó. Äåðæàòåëü ï³äïèñóº ÷åê, òèì ñàìèì ï³äòâåðäæóº òî÷í³ñòü ðàõóíêó, ïðàâèëüí³ñòü âêàçàíî¿ ñóìè ³ äàº ðîçïîðÿäæåííÿ íà ñïëàòó ðàõóíêó. Ï³äïèñ íà ÷åêó ìàº â³äïîâ³äàòè ï³äïèñó íà êàðòö³. Îäèí ïðèì³ðíèê ÷åêà íàäàºòüñÿ Äåðæàòåëþ ÿê ï³äòâåðäæåííÿ çä³éñíåíî¿ îïåðàö³¿.
	Äåðæàòåëü ïîâèíåí âèìàãàòè, ùîá óñ³ ä³¿ ç Êàðòêîþ âèêîíóâàëèñü ó éîãî ïðèñóòíîñò³.
Ïðè êóï³âë³ òîâàð³â, îïëàò³ ïîñëóã ïî òåëåôîíó, ïîøò³ àáî ÷åðåç ìåðåæó Internet ç âèêîðèñòàííÿì Êàðòêè, Äåðæàòåëü çä³éñíþº îïåðàö³þ, çàçíà÷àþ÷è ñâîº ³ì'ÿ, íîìåð Êàðòêè, òåðì³í ¿¿ ä³¿, ³íøå, ï³äòâåðäæóþ÷è öèì çä³éñíåííÿ îïåðàö³¿. Îãîëîøåííÿ òàêèõ äàíèõ íåçàõèùåíèìè êàíàëàìè çâ’ÿçêó (íàïðèêëàä, Internet, ³íøå) ó ïîäàëüøîìó ìîæå ïðèçâåñòè äî íåñàíêö³îíîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ Êàðòêè. Äåðæàòåëü íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçãîëîøåííÿ ðåêâ³çèò³â Êàðòêè, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíåííÿ îïåðàö³é çà Êàðòêîâèì ðàõóíêîì áåç ô³çè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ Êàðòêè.
	ßêùî ïðè ïåðåâ³ðö³ Êàðòêè, êàñèð îòðèìàº â³äïîâ³äü â³ä Êîíòàêò-öåíòðó "âèëó÷èòè êàðòêó", Êàðòêà Êë³ºíòó íå ïîâåðòàºòüñÿ. Êàðòêà ìàº áóòè íàäð³çàíà ó ïðèñóòíîñò³ Äåðæàòåëÿ äëÿ óíèêíåííÿ ìîæëèâîñò³ ¿¿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ³íøèìè îñîáàìè. Äåðæàòåëü çîáîâ’ÿçóºòüñÿ îòðèìàòè ðîçïèñêó ó êàñèðà ïðî âèëó÷åííÿ Êàðòêè òà ïðî³íôîðìóâàòè Áàíê ïðî ôàêò âèëó÷åííÿ. 
Áàíê ðåêîìåíäóº çáåð³ãàòè êîï³¿ âñ³õ ÷åê³â, ÿê³ îäåðæàí³ Äåðæàòåëÿìè ÿê ï³äòâåðäæåííÿ îïëàòè Êàðòêîþ òîâàð³â òà ïîñëóã, àáî ÿê ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó â³äìîâè îïåðàö³¿. Çáåð³ãàííÿ öèõ äîêóìåíò³â áóäå ãàðàíò³ºþ â³ä ïîìèëîê ïðè ñïèñàíí³ êîøò³â ç Êàðòêîâîãî ðàõóíêà.
Äëÿ çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â â áàíêîìàò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ìåíþ êîìàíä áàíêîìàòó. Äåðæàòåëü ìàº ÷³òêî âèêîíóâàòè óñ³ ³íñòðóêö³¿, ÿê³ ç'ÿâëÿþòüñÿ íà ìîí³òîð³ áàíêîìàòó.
Ïðè êîðèñòóâàíí³ áàíêîìàòîì Äåðæàòåëü ïîâèíåí ïåðåêîíàòèñÿ, ùî Ï²Í‑êëàâ³àòóðà òà êàðòîïðèéìà÷ íå ì³ñòÿòü ñòîðîíí³õ åëåìåíò³â òà â³äïîâ³äàþòü çîáðàæåííÿì, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ íà åêðàí³ áàíêîìàòó (çà íàÿâíîñò³). Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ â³äì³ííîñòåé íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå Êîíòàêò-öåíòð Áàíêó (ï. 7 Ïðàâèë). Ó òàêèõ âèïàäêàõ êîðèñòóâàòèñÿ áàíêîìàòîì êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ.
	Ó áàíêîìàòàõ âñòàíîâëåíî îáìåæåííÿ ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá çàáðàòè ãðîø³ òà Êàðòêó ï³ñëÿ ¿õ âèäà÷³ (äåê³ëüêà ñåêóíä). Ïî çàê³í÷åíí³ öüîãî òåðì³íó Êàðòêà òà/àáî ãðîø³ ìîæóòü áóòè çàòðèìàí³ áàíêîìàòîì. Ó âèïàäêó çàòðèìàííÿ ãðîøåé íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî Áàíêó äëÿ âðåãóëþâàííÿ ñòàíó Êàðòêîâîãî ðàõóíêà. Ç ïèòàíü ïîâåðíåííÿ Êàðòêè, çàòðèìàíî¿ áàíêîìàòîì, ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà òåëåôîíàìè, ÿê³ âêàçàí³ íà áàíêîìàò³. ßêùî òàê³ òåëåôîíè íå âêàçàí³, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî Áàíêó. Áàíê ïîâåðòàº Êàðòêó Äåðæàòåëþ àáî âèïóñêàº ³íøó â çàëåæíîñò³ â³ä ïðè÷èíè çàòðèìàííÿ Êàðòêè.
Áàíê ïðèçóïèíÿº ä³þ Êàðòêè, ÿêùî ïðè âèêîíàíí³ îïåðàö³¿ òðè÷³ ââåäåíî íåâ³ðíèé Ï²Í-êîä (ìîæëèâå òàêîæ çàòðèìàííÿ Êàðòêè áàíêîìàòîì ³íøîãî áàíêó). Äëÿ ïîíîâëåííÿ ä³¿ Êàðòêè ó öüîìó âèïàäêó íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî Êîíòàêò-öåíòðó (äèâ. ðîçä³ë 7).
Ó ðàç³ âèêîíàííÿ Äåðæàòåëåì îïåðàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì Êàðòêè ó âàëþò³, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âàëþòè ðàõóíêà, ïåðåðàõóíîê ñóìè îïåðàö³¿ ó âàëþòó ðàõóíêà çä³éñíþºòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó:
- ïëàò³æíà ñèñòåìà ïåðåðàõîâóº ñóìó îïåðàö³¿ ó âàëþòó ðîçðàõóíê³â ç Áàíêîì çà êóðñîì ïåðåðàõóíêó, âñòàíîâëåíèì ö³ºþ ïëàò³æíîþ ñèñòåìîþ íà äàòó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ç Áàíêîì;
- Áàíê çä³éñíþº ïåðåðàõóíîê ñïèñàíî¿/çàðàõîâàíî¿ ïëàò³æíîþ ñèñòåìîþ ñóìè îïåðàö³¿ ó âàëþòó ðàõóíêà çà êóðñîì, âñòàíîâëåíèì Áàíêîì çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ïî Áàíêó íà êîæíèé ðîáî÷èé äåíü;
- ïðè öüîìó Áàíê óòðèìóº êîì³ñ³éíó âèíàãîðîäó çà âèêîíàííÿ îïåðàö³é íå ó âàëþò³ ðàõóíêà çã³äíî ç Òàðèôàìè.
Îñêàðæåííÿ îïåðàö³é
Ó âèïàäêàõ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é, êîëè áàíêîìàò âèäàº ãðîø³ ó ñóì³, ùî íå â³äïîâ³äàº ñóì³, ÿêó Äåðæàòåëü çàìîâëÿâ äëÿ îòðèìàííÿ, àáî ó ³íøèõ âèïàäêàõ, êîëè ç Êàðòêîâîãî ðàõóíêà ñïèñàíî (çàðàõîâàíî) ñóìó, ùî íå â³äïîâ³äàº ñóì³ îïåðàö³¿, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî Áàíêó òà îôîðìèòè çàÿâó, âêàçàòè óñ³ îáñòàâèíè îïåðàö³¿ òà äîäàòè êîï³þ ÷åêó. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ Áàíêîì äåòàëüíîãî àíàë³çó ñèòóàö³é, ïðîâåäåííÿ ïðåòåíç³éíî¿ ðîáîòè ç áàíêîì-åêâàéðîì (ÿêùî îñêàðæóºòüñÿ îïåðàö³ÿ, ïðîâåäåíà ó áàíêîìàò³/ï³äïðèºìñòâ³, ùî îáñëóãîâóºòüñÿ ³íøèì áàíêîì), ñòàí Êàðòêîâîãî ðàõóíêà áóäå âðåãóëüîâàíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèêîíàíèõ îïåðàö³é.
Ñêàðãè ñòîñîâíî ùîì³ñÿ÷íèõ âèïèñîê, ïîâèíí³ áóòè ïîäàí³ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ â Áàíê íå ï³çí³øå 20-ãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì. ßêùî öå íå áóëî çðîáëåíî, âèïèñêà ââàæàºòüñÿ ñõâàëåíîþ Êë³ºíòîì.
Ö³ëîäîáîâà ñëóæáà Áàíêó Êîíòàêò-öåíòð
Ïðè âèíèêíåíí³ ïèòàíü ùîäî îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì Êàðòêè (â³äìîâà ó ïðîâåäåíí³ îïåðàö³¿, áëîêóâàííÿ ä³¿ Êàðòêè, ³íøå) Äåðæàòåëü ìîæå çâåðòàòèñÿ äî Áàíêó çà òåëåôîíàìè ö³ëîäîáîâî¿ ñëóæáè Êîíòàêò-öåíòðó: 0-800-50-44-50 (áåçêîøòîâíèé äëÿ äçâ³íê³â ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè), (+38 044) 247-3838, (+38 044) 231-7479.
Ç ìåòîþ òî÷íî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè, ùî òåëåôîíóº, Äåðæàòåëü ìàº íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ îïåðàòîðó Êîíòàêò-öåíòðó, à ñàìå: íîìåð Êàðòêè àáî Êàðòêîâîãî ðàõóíêà, ïàñïîðòí³ äàí³, ñåêðåòíå ñëîâî-ïàðîëü, òà ³íøó ³íôîðìàö³þ, ùî âêàçóºòüñÿ ó Çàÿâ³ ïðè â³äêðèòò³ Êàðòêîâîãî ðàõóíêà, ³ ùî ìîæå áóòè çàïèòàíà îïåðàòîðîì (Ï²Í-êîä òà êîä CVV2 / CVC2 îïåðàòîðîì íå çàïèòóþòüñÿ òà íå ï³äëÿãàþòü ðîçãîëîøåííþ). Îïåðàòîð ìàº ïðàâî â³äìîâèòè â íàäàíí³ ³íôîðìàö³¿/ïîñëóãè, ÿêùî íàäàí³ Äåðæàòåëåì íà éîãî âèìîãó ïåðñîíàëüí³ äàí³ ³ ñåêðåòíå ñëîâî-ïàðîëü íå ñï³âïàäàþòü ³ç âêàçàíèìè ó Çàÿâ³.
Àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè
Ç ìåòîþ îáìåæåííÿ ðèçèê³â íåñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó äî Êàðòêîâîãî ðàõóíêà, ïëàò³æíèìè ñèñòåìàìè òà Áàíêîì âñòàíîâëþþòüñÿ îáìåæåííÿ (àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè) íà îïåðàö³¿ ç Êàðòêîþ. Àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè âèçíà÷àþòü ìàêñèìàëüíó çàãàëüíó ñóìó òà ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é, ÿêó äîçâîëÿºòüñÿ çä³éñíþâàòè Äåðæàòåëþ ç âèêîðèñòàííÿì Êàðòêè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó (ì³ñÿöÿ, äîáè). 
Äåðæàòåëü Îñíîâíî¿ êàðòêè (âëàñíèê Êàðòêîâîãî ðàõóíêà) ìîæå çì³íèòè (çìåíøèòè, çá³ëüøèòè, ñêàñóâàòè) ñòàíäàðòí³ îáìåæåííÿ (àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè) çà ñâîºþ Êàðòêîþ òà/àáî Äîäàòêîâèìè êàðòêàìè. Çì³íà àâòîðèçàö³éíèõ ë³ì³ò³â çä³éñíþºòüñÿ ó òàê³ ñïîñîáè:
	ÿêùî º ðàçîâà ïîòðåáà çä³éñíèòè òðàíñàêö³þ íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé ñòàíäàðòíèé ë³ì³ò íà îäíó äîáó – íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ çà òåëåôîíîì äî Êîíòàêò-öåíòðó (äèâ. ðîçä³ë 7) òà ñêàñóâàòè îáìåæåííÿ äî íàñòàííÿ íàñòóïíî¿ êàëåíäàðíî¿ äàòè  ;

ÿêùî º ïîòðåáà ðîáèòè çíà÷í³ âèòðàòè êîøò³â ç âèêîðèñòàííÿì Êàðòêè ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó àáî, íàâïàêè, º ïîòðåáà îáìåæèòè äîñòóï äî Êàðòêîâîãî ðàõóíêó íà âèçíà÷åíèé òåðì³í – íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî Áàíêó ç ïèñüìîâîþ çàÿâîþ àáî ñàìîñò³éíî âñòàíîâèòè ³íäèâ³äóàëüí³ îáìåæåííÿ çàñîáàìè Ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ;
ÿêùî º ïîòðåáà ðîáèòè ïîñò³éí³ âèòðàòè êîøò³â ó ñèñòåìàõ åëåêòðîííî¿ òîðã³âë³ (êîìåðö³¿), â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò íà ñóìó, ùî ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé â³äïîâ³äíèé ñòàíäàðòíèé àâòîðèçàö³éíèé ë³ì³ò ç «îïëàòè òà ïîñëóãè, ùî ðåàë³çóþòüñÿ áåç ô³çè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³ êàðòêè», òî êð³ì çàçíà÷åíèõ ó öüîìó ïóíêò³ ìîæëèâîñòåé, ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ òàêèì ïîðÿäêîì: çâåðíóòèñÿ çà òåëåôîíîì äî Êîíòàêò-öåíòðó (äèâ. ðîçä³ë 7) òà çá³ëüøèòè îáìåæåííÿ äî ð³âíÿ àâòîðèçàö³éíèõ ë³ì³ò³â ç «îïëàòè çà òîâàðè òà ïîñëóãè» íà ñòðîê íå á³ëüøå 6 ì³ñÿö³â àáî ñàìîñò³éíî âñòàíîâèòè ³íäèâ³äóàëüí³ îáìåæåííÿ çàñîáàìè Ñèñòåìè äèñòàíö³éíîãî îáñëóãîâóâàííÿ.
Äîâ³ðåí³ îñîáè íå ìàþòü ïðàâà çì³íþâàòè àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè çà Êàðòêîþ.

Îáìåæåííÿ (àâòîðèçàö³éí³ ë³ì³òè) çà îïåðàö³ÿìè ç âèêîðèñòàííÿì ïëàò³æíèõ êàðòîê ÀÒ "Óêðåêñ³ìáàíê"

Тип картки
Видача готівки*
Оплата за товари та послуги
Оплата за товари  та послуги, що реалізуються без фізичної присутності картки

за день
за день
за день/разово

cума  (грн.)
кількість трансакцій
cума  (грн.)
кількість трансакцій

cума  (грн.)
кількість трансакцій
Maestro, Visa Electron,, Visa Instant, MasterCard Electronic, Visa Electron Smart, MasterCard Debit
2000 
99
3000 
99
105
99
MasterCard Mass Smart, Visa Classic Smart (крім карток С@rd-on-line)
3000 
99
5500 
99
200
99
MasterCard Business Smart,
Visa Business Smart
4000 
99
8000 
99
200
99
MasterCard Gold Smart, MasterCard Business Gold Smart
Visa Gold Smart, Visa Business Gold Smart
6000 
99
10000 
99
200
99
Visa Platinum, MasterCard Platinum
10000 
99
15000 
99
200
99
Visa Infinite, MasterCard World Signia
15000 
99
20000 
99
200
99

*Обмеження застосовуються тільки при видачі готівки через банкомати та розповсюджуються на повну суму операції з урахуванням розміру комісійної винагороди.
Крім того Національним банком України (НБУ) встановлено обмеження щодо суми видачі готівки в іноземній валюті через банкомати в межах України за одну добу – не більше, ніж еквівалент 5000 гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату відображення операції за рахунком.
Щомісячне зняття готівки по картках платіжної системи Visa Int. у пунктах видачі готівки (окрім пунктів видачі готівки АТ “Укрексімбанк” та банків-партнерів) – не більше 10000 доларів США (згідно з правилами Visa Int.)
Обмеження (авторизаційні ліміти) за операціями з використанням карток АТ "Укрексімбанк" для розрахунків за товари та послуги, що реалізуються через системи електронної комерції:
Тип картки C@RD-ON-LINE
Оплата за товари та послуги через мережу Інтернет, поштою та по телефону

протягом 1 доби
протягом місяця

сума, грн. 
кількість трансакцій
сума, грн..
кількість трансакцій
Одноразового використання
Немає обмежень
1*
Немає обмежень
1*
Багаторазового використання
500 грн.
99
10000 грн.
99

**Після першої успішної трансакції картка автоматично анулюється.

Банк має право змінювати розмір обмежень (авторизаційних лімітів) за операціями з використанням Карток, у т.ч. тимчасово на короткий строк. У разі зміни розміру обмежень (авторизаційних лімітів) на строк, що перевищує 30 календарних днів, Банк повідомляє про це Клієнта шляхом включення відповідної інформації у виписку по Картковому рахунку Клієнта.
Послуга "SMS-інформування"
Ще одним заходом щодо обмеження ризиків несанкціонованого використання Картки є послуга SMS-інформування.
У разі виявлення спроби проведення операції з використанням Картки, Банком відправляється SMS-повідомлення на мобільний телефон Держателя, в якому може зазначатися, зокрема, дата та час ініціювання операції (київський час), тип валюти, останні чотири цифри Картки, статус операції (ОК – якщо операція була успішною, NО – якщо спроба провести операцію не вдалась). Таким чином, отримуючи повідомлення про спробу здійснення операції з використанням Картки, Держатель має можливість оперативно відстежити несанкціоновані операції. Банк залишає за собою право змінювати формат повідомлення.
Банк не несе відповідальність за затримку доставки повідомлення Держателю, що виникла не з вини Банку (відключений телефон, відсутність зони покриття оператором, черговість доставки, інше).
При зміні номерів мобільного телефону або бажанні Держателя відмовитись від даної послуги, до Банку подається письмова заява. Банк виконує дане розпорядження Держателя протягом 1 доби.
Втрата Картки або ПІН-коду, блокування дії Картки
Про втрату чи викрадення Картки Держатель повинен негайно повідомити Банк, зателефонувавши до Контакт-центру (див. розділ 7), або безпосередньо при зверненні до менеджера у Банку. Як підтвердження прийому повідомлення, Держатель повинен отримати від оператора Контакт-центру або менеджера реєстраційний номер повідомлення. В іншому разі повідомлення вважається неприйнятим. 
Якщо Картка була заблокована з причини “втрачена/викрадена”, її подальше розблокування та використання заборонене. Поновлення (перевипуск) Картки замість втраченої/вкраденої здійснюється за письмовою Заявою Держателя. 
Держатель має право тимчасово призупинити дію Картки (заблокувати) за телефонним зверненням до Контакт-центру або за заявою при зверненні до менеджера у Банку або засобами Системи дистанційного обслуговування. Поновлення дії Картки у цьому випадку (відміна тимчасового блокування) може бути виконана Банком за письмовою Заявою Держателя або автоматично засобами Системи дистанційного обслуговування.
Неперсоніковані Картки
У разі потреби отримати Картку негайно, Банк пропонує неперсоніковані Картки Visa Instant, які не містять імені та прізвища держателя.
Картку Visa Instant забороняється використовувати для оплати товарів/послуг через мережу Інтернет.
Додаткові Картки до Visa Instant не випускаються.
Картка Visa Instant перевипускається на новий термін дії як повноцінна Картка Visa Electron (із зазначенням імені та прізвища держателя).

БАНК:
КЛІЄНТ:
Публічне акціонерне товариство 
“Державний експортно-імпортний банк України”
03150, м. Київ, вул. Горького, 127
МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112





______________________ О.В. Очеретна

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

____________________________
               (підпис)



АТ „УКРЕКСІМБАНК”


 ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________, паспорт серія _______________№________________ виданий ______________________________________________ ___.____._________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________,  цим підтверджую, що ознайомлений (-на) з умовами, за якими згідно з Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не здійснює відшкодування за вкладами, а саме з тим, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти:
- суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку або який є власником іменного депозитного сертифікату;
- вкладника, який є власником ощадного (депозитного) сертифіката на пред’явника;
-  передані банку в довірче управління;
- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
- розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
- розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
- розміщені на вклад власником істотної участі банку;
- розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
- за вкладом у банку, що є предметом застави та забезпечують виконання зобов’язань вкладника перед цим банком, в обсязі таких зобов’язань;
- за вкладами у філіях іноземних банків.  




___________________					_________________
          (дата)					          	                           (підпис)



