
 
ZAM_DEPOZDOG_TEST1 

Додаток № 7  

до Наказу П-LEG-2023-11  від 23.02.2023 р  

Банківська таємниця1 

 

Додаткова угода №_____ 

до Договору банківського вкладу «Активні гроші» 

(з суб`єктом господарювання) 

№ ___від «__» _________ 20_р. 

 

 

м. _________________       «__» ___________ 20_р. 

Надавач платіжних послуг - АТ «УКРСИББАНК» (далі - Банк), від імені якого діє __________________, на 

підставі __________________, з однієї сторони, і користувач платіжних послуг, 
____________________________________________________________ (далі - Вкладник), від імені якого діє 

_________________2, на підставі __________________, з іншої сторони, далі разом іменовані - Сторони, уклали цю 

додаткову угоду № ______ від _______ (далі за текстом – Додаткова угода) до Договору банківського вкладу «Активні 

гроші» №____________ від «___» ________ 20__р. (далі за текстом – Договір) про нижченаведене: 

Терміни, які вживаються у тексті Договору, використовуються в наступному значенні: 

Група BNP Paribas Group  -  юридична особа "BNP Paribas S.A.", створена та діюча за законодавством Франції та 

зареєстрована в Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662042449, а також її члени, зокрема юридичні особи 

(включаючи їх  філії та структурні підрозділи), в яких  BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які прямо або  

опосередковано контролюються  "BNP Paribas S.A." через володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від 

фактичного розміру частки та/або шляхом  договірного або фактичного контролю. 

Законодавство з принципом екстратериторіальності -  нормативно правові акти США, Європейського Союзу та 

інших країн світу, а також розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, рішення яких є 

обов’язковими для виконання на території України та/або на території Франції та/або на території країн присутності 

компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, розміщено на сайті  https://ukrsibbank.com), 

політики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження нормативно-правових актів, 

вказаних в цьому визначенні. 

Законодавство - чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України та 

органів виконавчої влади. 

Система дистанційного обслуговування або СДО – сукупність програмно-апаратних засобів, які 

використовуються Вкладником і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять 

Вкладник і Банк з метою надання Вкладнику послуг згідно з Договором, а саме Система «UKRSIB business” або інша 

система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування Вкладника. 

Загальний стандарт звітності CRS - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові 

рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account 

Information (CRS), схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014 року (зі 

змінами та доповненнями). 

Угода FATCA - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання 

податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). 

Багатостороння угода CRS - багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією 

про фінансові рахунки від 29.10.2014 р., укладена відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну 

допомогу в податкових справах. 

1. Сторони погодили викласти третій абзац пункту 1.6. Договору в наступній редакції: 

«Якщо Вкладником є юридична особа, зняття коштів, що знаходяться на Рахунку менше ніж 3 календарні 

дні, не допускається». 

2. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір може бути розірвано за ініціативою 

Банку у наступних випадках: 

- у разі порушення Вкладником умов Договору; та/або  

- якщо наявність правовідносин з Вкладником суперечить нормам Законодавства та/або Законодавства з 

принципом екстратериторіальності; та/або  

 - в інших випадках, передбачених Договором та Законодавством. 

3. Уклавши цю Додаткову угоду, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом 

необмеженого часу, обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про 

Вкладника, відомі Банку та/або третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську 

та комерційну таємницю), необхідну у випадках відповідно до вимог Законодавства та/або внутрішніх положень Банку 

та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності виконання санкційних та/або інших заходів у сфері 

фінансового моніторингу, в тому числі санкцій Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону 

США "Щодо оподаткування іноземних рахунків" (FATCA), Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS,  тощо. 

                                                 
1 зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється 
2 Зазначається особа представника. Для юридичних осіб обов’язково. Для фізичних осіб – підприємців за наявності 

такого представника. 

https://ukrsibbank.com/


Уклавши Договір, Вкладник надає дозвіл Банку, при виконанні Банком обов’язків, встановлених Законодавством 

по управлінню операційними ризиками та ризиками безпеки, надавати іншим надавачам платіжних послуг та 

Національному Банку України, інформацію що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача 

платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Вкладника можливі тільки на зазначені у цьому 

пункті цілі, та тільки особам, яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з 

нормами законодавства України та/або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або відповідних угод (при 

їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового 

моніторингу. 

Вкладник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з Договором каналами зв'язку, що 

використовуються Банком для передачі такої інформації  і є захищеними. 

4. Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе 

відповідальність за її збереження у порядку, встановленому законодавством України. 

5. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, набирає чинності з моменту її укладення (підписання) Сторонами та діє 

до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором. 

6. Інші умови Договору та додаткових угод до нього, які не суперечать цій Додатковій угоді, залишаються 

незмінні і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними в повному обсязі. 

7. Підписанням цієї Додаткової угоди Вкладник засвідчує, що ним особисто (або його уповноваженим 

представником) отримано примірник цієї Додаткової угоди. 

8. Виділений сірою заливкою текст зазначається в Договорі, лише якщо вкладник є ФОП та 

якщо даного пункту немає в тексті Договору, до якого укладається ця Додаткова угода В 

іншому випадку, цей пункт видаляється з тексту.  
Вкладник  повідомлений, що на дату кладення Договору гарантії Фонду поширюються на розмішені кошти вкладу. 

Своїм підписом у Договорі він засвідчує, що до укладання цього Договору він ознайомлений із змістом Довідки про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті 26 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційному   сайті Фонду 

гарантування вкладів в мережі Інтернет. Вкладник також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в 

яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам йому цілком зрозумілі. 

Сторони погодили, що Банк ознайомлює Вкладника з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

шляхом розміщення Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб  у приміщеннях (відділеннях) Банку або/та 

шляхом розміщення Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет на веб-сайті Банку, за 

адресою: https://ukrsibbank.com. 

Вкладник зобов’язаний самостійно ознайомитись з даною Довідкою. 

Вкладник ознайомлюється з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб самостійно кожного 

календарного року, але до дати спливу року з моменту підписання цього Договору. 
 

8. Підписи Сторін 

 

Банк 

__посада уповн. особи Банку__ 

_______________(___________)  

(підпис/ М.П.)              ПІБ 

 

Вкладник 

________(_П.І.Б. керівника/уповн. особи Вкладника_) 

(підпис) 

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 3 

 

                                                 
3 Зазначається, якщо Додаткова угода  укладається з юридичною особою 

https://ukrsibbank.com/

