
ДОГОВІР№ CODE 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 

 
Поточний рахунок (1.) 

На користь третьої особи (1.1.) 
По довіреності (1.2.) 

 
Картковий рахунок (2.) 
Картковий рахунок зарплатний (2.1.) 
Особливий пенсійний/соціальний картковий (2.2.) 
 

м.___________ «___»_______________20__ р. 

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «ЛЬВІВ» (далі – Банк), в особі 
посада уповноваженої на підписання договору особи, її ПІБ та назва, який діє на підставі номер, 
дата документа, яким його уповноважено підписувати Договір  з однієї сторони, та  
___ПІБ______, (далі - Клієнт),  

(1) (1.1.) (2) (2.1.)(2.2.) 
 

CLIENTNAME_DOV на підставі довіреності № NOM_DOV від DATA_DOV (далі Клієнт), 

(1.2.) 
 

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом цього договору є послуги,  які надає Банк відповідно до Правил обслуговування рахунків 
фізичних осіб у ПАТ АКБ “ Львів ” (далі - Правила) та умов цього Договору. 

(1) (1.1.) (1.2.) (2) (2.1.) (2.2.) 

 
2. ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ КЛІЄНТУ. 

2.1. Банк відкриває Клієнту поточний рахунок № _________ в (назва валюти)  (далі – Рахунок) на умовах 

та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Правилами  та цим Договором. 
(1.) (1.2.)  

 
2.1. Банк відкриває на користь Третьої особи _____ПІБ Третьої особи______ (далі – Третя особа) 
поточний рахунок № ________ в (назва валюти)  (далі – Рахунок) на умовах та в порядку, передбаченому 

чинним законодавством, Правилами  та цим Договором. 
(1.1.) 

 
2.1. Банк відкриває Клієнту ____ ПІБ _______ картковий рахунок № _________ в  (назва валюти)   

(вказати валюту рахунку). 
(2) 

 
2.1. Банк відкриває Клієнту _____ ПІБ ______ картковий рахунок № _________ в  (назва валюти) 

виключно для зарахування заробітної плати/стипендії. 
(2.1.) 

 
2.1. Банк відкриває Клієнту _____ ПІБ ______ картковий рахунок № _________ в  (назва валюти) 

виключно для зарахування пенсії/соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. 
(2.2.) 

 

2.2. Банк виготовляє платіжну картку (далі – ПК) NAZVAPROD (назва продукту), яка є власністю Банку, 

оформляє її / їх на ім’я Клієнта (держателя). Клієнт користується ПК протягом зазначеного на ній строку, 
дотримуючись Правил користування ПК.  
2.3. Банк зобов’язується відкрити на користь Клієнта картковий рахунок та видати Клієнту (Держателю)(ям) 
ПК та ПІН-код (и) протягом 10 робочих днів після надання ним (ними) усіх необхідних документів.  
2.4. За бажанням Клієнта Банк видає йому  додаткові ПК, оформлені на довірених осіб на загальних умовах. 

(2.1.) (2.2.) (2) 

 
2.5. Шляхом підписання цього Договору Сторони погодились, що доходи Клієнта за цим Договором у вигляді 
процентів нарахованих на залишки коштів на Рахунок оподатковуються в загальному порядку, згідно з 
чинним законодавством України. 

(2)  
 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих 
на себе зобов’язань. 

(1) (1.1.) (1.2.) (2) (2.1.) (2.2.) 

 

 

 



4. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. 
4.1. Договір може бути розірваний за згодою сторін. Сторона, що має намір розірвати договір, за 7 днів до 

планованої дати припинення дії Договору, надсилає пропозицію про це іншій стороні. При цьому, Рахунок 
Клієнта закривається та проводиться взаємний розрахунок, на день такого припинення. 

(1.) (1.1.) (1.2.) 

 
4.1. Договір може бути розірваний за згодою сторін. Сторона, що має намір розірвати договір, за 30 днів до 
планованої дати припинення дії Договору, надсилає пропозицію про це іншій стороні. При цьому, Рахунок 
Клієнта закривається та проводиться взаємний розрахунок, на день такого припинення. 

(2) (2.1.) (2.2.) 
 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1. Клієнт зобов’язується у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміни паспортних і 
ідентифікаційних даних, місця проживання та телефонних номерів. 
5.2. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)  відшкодування коштів за 
цим Вкладом, граничний розмір такого відшкодування, а також умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за 

Вкладом визначені у ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на офіційному 
сайті Фонду: www.fg.gov.ua , а також у розділі 12 Правил обслуговування рахунків фізичних осіб у ПАТ АКБ 
«Львів», які є невід’ємною частиною цього Договору. 

Нарахування процентів за цим Договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з 
ринку (у разі прийняття Національним банком України (НБУ) рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію Банку з підстав, визначених ч.2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день 

прийняття такого рішення).  
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні після перерахування 
суми вкладу за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на день початку процедури виведення Банку 
з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до ст. 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про 
банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ на день початку 
ліквідації Банку). 

5.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 
сторін. 
5.4. Всі питання, неврегульовані Правилами та цим Договором, регулюються у відповідності з чинним 
законодавством України. 
5.5. При втраті ПК  дзвонити 0-800-50-55-55 (цілодобова служба підтримки клієнтів), 0-800-50-58-48 (гаряча 

телефонна лінія). 
(1.) (1.1.) (1.2.) (2) (2.1.) (2.2.) 

 
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Публічне акціонерне товариство  
Акціонерно-комерційний банк «Львів» 
____________, 
Код банку 325268, ЄДРПОУ  09801546, 

TEL 

ПІБ, 
Паспорт серія____ номер______вид. орган, що 
видав паспорт та дата видачі 
Ідентифікаційний номер __________________ 

Проживає: адреса__________________________ 
 

Посада підписанта  
__________________ ПІБ  

 
_______________ 

ПІБ 

Примірник даного договору отримав(ла),  

з Правилами, Тарифами ознайомлений(а) _________________ 
«___»___________20__р. ПІБ 
 
З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ознайомлений(а)         

 «___»___________20__р. ________________  
  ПІБ 

(1) (1.1.) (2) (2.1.)(2.2.) 
 

Публічне акціонерне товариство                          
Акціонерно-комерційний банк «Львів» 

___________________, 
Код банку 325268, ЄДРПОУ  09801546, 
TEL 

ПІБ, 
Паспорт серія____ номер______вид. орган, що 

видав паспорт та дата видачі 
Ідентифікаційний номер __________________ 
Проживає: 
адреса__________________________ 
 

Довірена особа: 
ПІБ, 

Паспорт серія____ номер______вид. орган, що 
видав паспорт та дата видачі 
Ідентифікаційний номер __________________ 
Проживає: 
адреса__________________________ 
 

http://www.fg.gov.ua/


Посада підписанта  
__________________ ПІБ 

 
_______________ ПІБ довіреної особи  

Примірник даного договору отримав(ла),  
з Правилами - ознайомлений(а)                  _________________ 

«___»___________20__р. ПІБ довіреної особи 
 

 
З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ознайомлений(а)       
_________________ 
«___»___________20__р. ПІБ довіреної особи  

(1.2.) 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---    
ПОВІДОМЛЕННЯ до Договору банківського рахунку № CODE від  ORGDATE__UMW р. 
Реквізити для безготівкового поповнення Рахунку*:  

Одержувач ___________ 

Банк одержувача:  ПАТ АКБ “ЛЬВІВ” 

Код Банку 325268 

Ідентифікаційний код  _________________ 

Рахунок одержувача:  ________________ у _______________ 

Призначення платежу:  Вид перерахування, згідно якого документа здійснюється перерахування, 
посилання на ПДВ 

Виконавець  

                                (П.І.Б.) 
* для безготівкового перерахування іноземної валюти необхідно додатково отримати реквізити платежу (трасу платежу) 

Копію даного договору отримав(ла), з Правилами та довідкою про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб - ознайомлений(а), прошу зараховувати вклад та проценти за вкладом на мій 
поточний/картковий рахунок відкритий у Банку №____________________ 
        __________________                    _________________ 
 дата ПІБ Третьої особи 

(1.1.) 


