
 

 
Додаток 2 до Наказу від 01.03.2023 р  №П-LEG-2023- 14 . 

 
Банківська таємниця1 

Інтернет-канали 

 

 

Договір про співробітництво №____ 

 

м. Київ                                                    „___________” 20__р. 

 

АТ «УКРСИББАНК» (іменоване надалі – Банк), в особі __________________________________________, який/яка 

діє на підставі  ____________________________, з однієї сторони та  

___________________________________________________________ (іменоване надалі – Торгова організація), в 

особі _____________________________________,2  який/яка діє на підставі ___________3, з іншої сторони, далі разом 

іменовані – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір про співробітництво №___ від «__» _____ 20_ р. (надалі 

– Договір про співробітництво) про нижченаведене: 

 

1. Загальні положення.  

1.1. Підписуючи цей Договір про співробітництво, Торгова організація погоджується з  викладеними у Правилах 

(договірних умовах) організації співробітництва АТ «УКРСИББАНК» з торговими організаціями  щодо 

продажу споживачам продукції  в магазинах торгових організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних 

коштів, що видаватимуться АТ «УКРСИББАНК (далі – Правила), які розміщені для ознайомлення на сайті https:// 

.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку та оприлюднені у газеті «Урядовий кур’єр» № 

101 від 31.05.2016 р. (із усіма змінами і доповненнями) умовами взаємодії та співробітництва Сторін з метою 

продажу Споживачам Продукції у Інтернет-магазині Торгової організації  за рахунок кредитних коштів, що 

надаються Банком.  

 1.2. Правила, після підписання Сторонами Договору про співробітництво, стають його невід’ємною частиною. 

Підписуючи Договір про співробітництво, Сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами 

Договору, які викладені в цьому Договорі  про співробітництво та в Правилах. 

Підписи Сторін під цим Договором про співробітництво вважаються одночасно підписами під Правилами, при 

цьому, після підписання Сторонами цього Договору про співробітництво, Правила не підлягають додатковому 

підписанню Сторонами і вступають в силу для Сторін одночасно із підписанням цього Договору про 

співробітництво. 

Терміни, що вживаються в цьому Договорі про співробітництво, мають значення,  надане ним у Правилах. 

 

2. Умови співробітництва 

 

2.1. Сторони домовились, що в рамках співробітництва за Договором продаж Продукції здійснюється через Інтернет-

магазин   Торгової організації,  розміщений на Інтернет-сайті  http://________/. 

2.2. Банк, у випадку прийняття позитивного рішення щодо можливості кредитування Споживача, інформує про це 

Торгову організацію шляхом направлення на Адресу електронної пошти Торгової організації  Письмового 

підтвердження про можливість кредитування за формою, наведеною у Правилах.   Письмове підтвердження може 

бути підписане уповноваженими  представниками Банку власноручно  або шляхом використання факсимільного 

відтворення підпису однієї з уповноважених осіб та печатки Банку.  Зразки факсимільного відтворення підпису та 

печатки, які можуть бути використані Банком при оформленні інформаційного повідомлення про можливість 

надання кредиту Клієнту : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Торгової організації видаляється 
2 Для юридичних осіб вказується посада та ПІБ уповноваженої особи. Для ФОП даний текст заповнюється тільки у випадку, 

якщо від імені ФОП діє особа, відмінна від самої ФОП (представник). Для ФОП, яка діє від свого імені, даний текст видаляється; 
3 Для юридичних осіб зазначається Статут або Довіреність ( дата її видачі та номер).  У випадку, якщо Додаткова угода 

укладається з ФОП,  від імені якої діє представник, зазначається Довіреність (дата її видачі та номер).У випадку, якщо 

Додаткова угода  укладається з ФОП, що діє від власного імені  – слова «який/яка  діє на підставі» видаляються з тексту 

Договору.           

https://myukrsibbank.com/
http://________/


 

 

 

Посада Зразок підпису ПІБ Зразок печатки банку 

Начальник 

Департаменту з 

продажів продуктів 

споживчого 

кредитування  

Трегубов Борис 

Юрійович 

 

 

Начальник Центру 

маркетингу та прямих 

продажів споживчого 

кредитування  

 

  

Дікфідан Віолетта 

Сергіївна  

 
Або 

 

Заступник Голови Правління –  

Директор з питань споживчого 

кредитування АТ 

«УКРСИББАНК»  

 

 Кадуліна Юлія Романівна 

 

   

2.3. Співробітництво Сторін здійснюється на умовах, коли  перерахування Банком кредитних коштів в оплату 

вартості  Продукції, що придбається Споживачем, на рахунок Торгової організації, зазначений в п. 4.2. цього 

Договору про співробітництво,  здійснюється до доставки Продукції Споживачеві Торговою організацією АБО4 

перерахування Банком кредитних коштів в оплату вартості  Продукції, що придбається Споживачем, на рахунок 

Торгової організації, зазначений в п. 4.2. цього Договору про співробітництво,  здійснюється після доставки 

Продукції Споживачеві Торговою організацією 

Наступні пункти 2.4, 2.5. зазначаються в тексті Договору лише у випадку, якщо умовами Договору передбачено 

фінансування Банком Продукції після  доставки цієї Продукції Споживачеві. В іншому випадку ці пункти 

видаляються з тексту Договору 

2.4. Торгова організація передає Споживачеві Продукцію протягом ____ календарних днів з дати отримання від 

Банку скан-копії Письмового підтвердження, згідно умов  цього Договору про співробітництво та Правил. 

2.5.  Банк (за умови прийняття Банком позитивного рішення щодо можливості кредитування Споживача) здійснює 

перерахування кредитних коштів на рахунок Торгової організації, зазначений в п. 4.2. цього Договору про 

співробітництво, не пізніше ___ операційних днів з дати отримання Банком скан-копії Письмового підтвердження з 

відмітками Торгової організації5 та Споживача, що свідчать про передачу Продукції Споживачеві.   

АБО4 

Наступні пункти 2.4-2.7 зазначаються в тексті Договору лише у випадку, якщо умовами Договору передбачено 

фінансування Банком Продукції до доставки цієї Продукції Споживачеві. В іншому випадку ці пункти видаляються 

з тексту Договору 

2.4. Торгова організація зобов’язана проставити на Письмовому підтвердженні відмітку, засвідчену підписом 

уповноваженої особи Торгової організації та печаткою (у разі її наявності)  про зобов’язання Торгової організації 

доставити Продукцію Споживачеві протягом _______ календарних днів з дати надходження кредитних коштів на 

рахунок Торгової організації, зазначений в п. 4.2. цього Договору про співробітництво, та направити скан-копію 

цього Письмового підтвердження  (з відміткою) на Адресу електронної пошти Банку. 

2.5. Банк протягом ______ операційних днів з дати отримання від Торгової організації Письмового підтвердження з 

відміткою Торгової організації (згідно п.2.4.  цього Договору про співробітництво) перераховує кредитні кошти у 

розмірі вартості Продукції (а якщо Споживачем був сплачений початковий внесок за Продукцію за рахунок власних 

коштів, то у розмірі вартості Продукції, зменшеної на суму початкового внеску).  

2.6. Строк перерахування кредитних коштів на рахунок Торгової організації, вказаний у п. 2.5. Договору, може бути 

продовжено за ініціативою Банку шляхом направлення Банком до закінчення строку, вказаного у п. 2.5. Договору, 

на Адресу електронної пошти Торгової організації письмового повідомлення про новий строк перерахування 

кредитних коштів на рахунок Торгової організації.   

2.7. Торгова організація  зобов’язана доставити Продукцію Споживачеві протягом ___ календарних днів з дати 

надходження кредитних коштів на рахунок Торгової організації, зазначений в п.4.2. цього Договору про 

співробітництво .    

АБО4 

                                                 
4 Обрати необхідне 
5 Зазначається лише якщо Торговець згідно умов Договору підписує Лист-повідомлення 



Наступні пункти 2.4-2.5 зазначаються в тексті Договору лише у випадку, якщо умовами Договору передбачено 

фінансування Банком Продукції до доставки цієї Продукції Споживачеві та на Письмовому підтвердженні відсутні 

відмітки Торговця  В іншому випадку ці пункти видаляються з тексту Договору 

2.4 Торгова Організація зобов’язана доставити  Споживачеві Продукцію протягом ____ календарних днів з дати 

надходження кредитних коштів на рахунок Торгової організації, зазначений в п.____ Договору про співробітництво. 

2.5.Банк не пізніше ____ операційних днів з дати підписання Кредитного договору Клієнтом перераховує кредитні 

кошти у розмірі вартості Продукції ( а якщо Споживачем був сплачений початковий внесок за продукцію за рахунок 

власних коштів, то у розмірі вартості продукції, зменшеної на суму початкового внеску). 

 

2.6. АБО6 2.8. У випадках повернення Споживачем Продукції та  відкликання згоди Споживача на укладання 

Кредитного договору у строк, що не перевищує 25 *календарних днів з дати укладення Кредитного договору, 

Кредитний інспектор  оформлює Повідомлення про відкликання згоди від укладання Кредитного договору або 

Повідомлення про відмову від Додаткової угоди до Кредитного договору (у випадку, якщо Клієнт придбавав Товар 

на умовах платіжного плану, що передбачений умовами Додаткової угоди до Кредитного договору, і не бажає 

відмовлятися від кредитного ліміту, передбаченого Кредитним договором),  за формою, наведеною у Додатку 1 до 

цього Договору про співробітництво.    

* Сторони, виявляючи лояльність до Споживачів, домовились подовжити встановлений законодавством строк, 

протягом якого Споживач має право звернутися до Кредитного інспектора з приводу заяви Клієнта щодо відмови 

від  Товару та відкликання згоди на укладення Кредитного договору.  

 

 

3. Строк дії договору, порядок її припинення та інші умови. 

3.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку і діє до __ _________ 

20__ року. У випадку, якщо за 15 (п’ятнадцять) днів до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не виявить 

бажання розірвати Договір, цей Договір вважається продовжений кожного разу на наступний календарний рік. 

3.2. Банк, має право ініціювати розірвання Договору шляхом направлення  повідомлення на адресу електронної 

пошти Торгової організації, зазначену в п. 4.2. цього Договору ( або , у разі зміни цієї адреси, на адресу електронної 

пошти, письмово повідомлену Торговою організацією Банку) за 5 (п’ять) робочих днів до дати  розірвання Договору.  

3.3.Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

Усі Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. 

 
4. Реквізити Сторін 

 

4.1. Адреса та реквізити Банка: 

АТ  «УКРСИББАНК», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750. 

Адреса (місцезнаходження):  04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.  

Адреса для листування: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. Телефон/факс:0800505800,  

 

4.2. Адреса та реквізити Торгової організації 

____/найменування/_____, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________ 

Адреса (місцезнаходження):____________________________________________ 

Адреса електронної пошти:_________________  

Адреса для листування: ________________, Телефон/факс:___________________________ 

Р/р ________________________________ 

 

5. Підписи Сторін: 

5.1. Банк:  АТ „УКРСИББАНК” 

___/назва посади уповн_особи Банку/___ 

______________(__П.І.Б. уповн_особи Банку__)         

(підпис/ М.П.)                

5.2. Торгова організація:  _________/найменування 

Торгової організації або ПІБ (якщо Торговою 

організацією є ФОП)/ 

_________/назва посади уповноваженої  особи 

Торгової організації/7 

___________(П.І.Б. уповн_особи Торгової 

організації)8_ 

 _________(підпис уповн_особи Торгової організації) 
Підписанням цього договору надаю свою згоду на використання та 

обробку моїх персональних даних АТ «УКРСИББАНК» та/або 

Розпорядником бази персональних даних згідно з вимогами 

законодавства України 9 
 

 

 

 

 

                                                 
6 Зазначається нумерація в залежності від обраних попередніх альтернативних пунктів 
7 Зазначається лише  у випадку, якщо Торговою організацією є юридична особа  
8 Зазначається ПІБ представника. Зазначається  лише  у випадках,  якщо  Торговою організацією є  юридична особа або якщо 

від імені Торгової  організації - ФОП діє представник за Довіреністю 
9 Зазначається, якщо Стороною Договору про співробітництво є юридична особа АБО фізична особа, від імені якої діє представник. 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до Договору про співробітництво 

№ __________ від _________ 20__ року 

 

 

ЗРАЗОК  

 

Повідомлення 

про відкликання згоди на укладання Кредитного договору10 
АБО 

Повідомлення про відмову від Додаткової угоди до Кредитного договору11 . 

 

 

Я, _____________________________/ПІБ Позичальника/, відкликаю свою згоду на укладання Кредитного договору 

№_____________________ від «__» ____ 20__р. (надалі – кредитний договір).  
АБО /зазначити один із двох варіантів/ 

Я, __________________________, повідомляю про відмову від Додаткової угоди №_______ від  12до Кредитного договору 

№______ від _____ (далі – Додаткова угода). 

 

 

Надані мені кредитні кошти ) в сумі, передбаченій в Додатковій угоді13 зобов’язуюсь повернути у такий спосіб: 

 погашення заборгованості (в розмірі вартості продукції шляхом надання згоди на повернення 

«____________»14 (далі - Торгова організація) вартості продукції у розмірі ______ на вказаний нижче 

рахунок у банківській установі;    

 сплати відсотків за користування кредитом за рахунок власних коштів у розмірі _____________ грн.  

У підсумку оплатити: 

 шляхом перерахування коштів Торговою організацією  ______________________ грн. 

 за рахунок власних коштів ____________________________________ грн. 

 ___________грн. сплачено Банком за рахунок взаємозаліку з Торговою організацією 

 

Копію документу, підтверджуючого оплату суми за рахунок власних коштів, додаю до заяви. 

 

Дата ___________________________ Підпис 

____________________________ 

 

ВІДМІТКИ ТОРГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 

Відмітки про повернення товару/відмову від послуги Позичальником  Повернення  товару/Відмова від 

послуги  

Дата місце для штампу Торгової організації 

 

____________________ 
підпис представника Торгової організації 

 

/_____________________

___________/ 
ПІБ представника Торгової організації 

 

Погашення заборгованості Торговою організацією здійснюється на рахунок в АТ «УКРСИББАНК» за наступними 

реквізитами: 

Рахунок № _________________15 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________ 

 

 

 

ВІДМІТКИ БАНКУ 

                                                 
10 Якщо Клієнт бажає відмовитись від Кредитного договору в цілому 
11 Якщо Клієнт бажає відмовитись від Додаткової угоди про встановлення платіжного плану, на умовах якого придбаний 

Товар 
12 Номер Додаткової угоди зазначається за наявності, дата Додаткової угоди співпадає з датою Договору-анкети 
13 Слова, виділені сірою заливкою, зазначаються лише у випадку, якщо Клієнт відмовляється від Додаткової угоди про 

встановлення платіжного плану, в іншому випадку – видаляються з тексту Договору. 
14 Зазначається назва партнера 
15 До 05.08.2019 зазначається № рахунку, назва Банку, МФО, а з 05.08.2019 зазначається IBAN 



Факт сплати заборгованості Позичальником (за належними платіжними документами) та наявності підтвердження 

гарантії оплати Торговою організацією (відмітки представника Торгової організації) перевірено. 

 

Дата  

____________________ 

підпис представника Банку 

/ ___________________________/ 
ПІБ представника Банку 

 
* Це повідомлення є підставою для розірвання кредитного договору АБО 16 Додаткової угоди до Кредитного договору № 

____________________ від ___________ 17, за умови виконання Позичальником своїх зобов’язань (стосовно оплати відсотків 

за користування кредитом та решти кредиту) та підписання не пізніше 25 календарних днів з моменту укладання 

кредитного договору. 

 

 

 

                                                 
16 Обрати необхідне 
17 Номер та дата Додаткової угоди зазначається за наявності, дата Додаткової угоди співпадає з датою Договору-анкети 

 


