
7. ВІДМІТКИ БАНКУ

(уповноважена керівником особа)

11. Номер рахунку ________________________________

Додаток 1.1 

до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання

Заява - Договір банківського поточного рахунку №             

місто                                 ,                                                                                                                        "___" _________ 20 __ року

1.2.  Обслуговування  Рахунку здійснювати  на  умовах  Тарифного  пакету                       ___ /Тарифів  на  обслуговування  клієнтів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)

                                                                                                                                                                         ___________________   , ЄДРПОУ/ідентифікаційний код                             , 

(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)

в особі___________________________________________________________________________________________________,

Який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________________(надалі - "Клієнт")

разом надалі - "Сторони"

1. Заява про відкриття банківського поточного рахунку (надалі - Заява).

1.1. Просимо відкрити поточний рахунок (надалі – «Рахунок») на наступних умовах, погоджених з Банком:

 Номер Рахунку                             ____________ 

Вид Рахунку                                           _________           (необхідно зазначити вид рахунку ) в валюті  гривня, для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної/інвестиційної 

діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою діяльності..

Тарифний Пакет "ОПТИМАЛЬНИЙ" з щомісячною оплатою    

Тарифний Пакет "ОПТИМАЛЬНИЙ" з річною оплатою     

Тарифний Пакет "МІЖНАРОДНИЙ" з щомісячною оплатою   

Тарифний Пакет "МІЖНАРОДНИЙ" з річною оплатою       

(обирається редакція в залежності від обраних умов обслуговування)

(користування пакетом з річною оплатою є можливим виключно після здійснення оплати за пакет) 

* - додається, якщо клієнтом є фізична особа-підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність.

5. Примірник цього Договору Клієнтом отримано.

6. ДАТА ТА ПІДПИС

БАНК Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „ЛЬВІВ”

Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,

ЄДРПОУ 09801546

в особі                                                                   ,

(ПІБ уповноваженої особи Банку)

який (яка)  діє на підставі довіреності № ______ від_______р.

Дата                             Підпис                                       М.П.

КЛІЄНТ                                                                                                                      

                                         Україна, м.                     , вул.                            

                                                                            ,

                                                                             

п/р                                    в                                                        код банку ________________

                                                                             

(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта ) М.П. (в разі наявності )

*Наведений зразок підпису прошу вважати обов’язковим при здійсненні операцій за рахунком

 *На кошти, що обліковуються на цьому Рахунку, поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб».

Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів за цим Рахунком, граничний розмір такого відшкодування, а також умови, за яких Фонд не 

відшкодовує кошти за коштами на Рахунку, визначені у ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на офіційному сайті Фонду: www.fg.gov.ua, а також у Правилах, 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 залишками на Рахунку  в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми коштів на Рахунку за офіційним курсом гривні до іноземних 

валют, встановленим НБУ на кінець дня, що передує  дню 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, 

встановленим НБУ на кінець дня, що передує дню початку ліквідації Банку).

Сторони погодили, що Банк надає Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка) під час дії Договору не рідше ніж один раз на рік шляхом розміщення актуальної 

Довідки на офіційному веб-сайті Банку www.banklviv.com,  а Клієнт зобов’язується самостійно з нею ознайомитись або отримати у відділені Банку паперовий примірник Довідки.

* Відповідно до Правил, вклад (депозит)– це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на 

умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб отримав(ла) та ознайомився(лась) 

__.__.__________ р.                                                                                                                         _________________  (ПІБ)

2. Правила надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (далі - "Правила"), що є публічною пропозицією (офертою), та розміщені на сайті 

Банку https://www.banklviv.com/ ) разом із цією Заявою (акцептом) складають договір банківського поточного рахунку (надалі – «Договір»).

У випадку  наявності будь-яких невідповідностей між умовами Правил та положеннями цієї Заяви, такі положення Заяви мають пріоритет у застосуванні.

3. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір на умовах, викладених у цій Заяві, Правилах  та Тарифами на обслуговування суб'єктів господарювання  з  якими  Клієнт  ознайомився,  з  

ними  погоджується  і  зобов’язується  виконувати.  Цією  Заявою  підтверджуємо  досягнення  згоди  щодо  всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду 

договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві.

Сторони погодили, що на цей Рахунок підлягають зарахуванню виключно грошові кошти, що видані Банком Клієнту як кредит в межах програми  «Доступні кредити 5-7-9%» та виконуються 

розпорядження Клієнта про перерахування відповідних сум з Рахунка виключно на цілі, передбачені кредитним договором в межах програми  «Доступні кредити 5-7-9%». Клієнт погоджується, що 

здійснення будь-яких інших розрахунково-касових операцій по цьому Рахунку не допускається. Відмова Банку щодо зарахування коштів, відмінних від  кредитних коштів за договорами в межах програми 

«Доступні кредити 5-7-9%», вважається належною та відповідає меті відкриття та  функціонування цього Рахунку. Відмова Банку щодо здійснення розрахунково-касових операцій по цьому Рахунку, 

відмінних від цілі використання зарахованих кредитних коштів в межах програми  «Доступні кредити 5-7-9%», вважається належною та відповідає меті відкриття та фукнціонування  цього Рахунку. 

Відповідальність за відповідність здійснених платежів умовам програми «Доступні кредити 5-7-9%» несе виключно Клієнт.

4. Доручаємо Банку здійснювати договірне списання відповідно до положень, зазначених в Правилах.

8. Відкрити _________________

                                                           (вид поточного рахунку) 

рахунок дозволяю.

9. Керівник                                                             (підпис)

12. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив     ________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу 

з відкриття рахунків клієнтам)

13. Головний бухгалтер                                                                                                _______________________________

(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)                      (підпис)

10. Дата відкриття рахунку      "___" ____________ 20__ р.


