Попередження про:
Можливі наслідки для клієнта в
разі користування банківською
послугою або невиконання ним
обов'язків згідно з договором про
надання цієї банківської послуги

Наявність у клієнта права
розірвати чи припинити договір,
права дострокового виконання
договору, а також наслідки таких
дій
Порядок внесення змін та
доповнень до договору

У випадку порушення Клієнтом обов’язків,
встановлених Договором, за загальним правилом, Банк
має право:
 Відмовити у наданні та/або припинити надання
відповідної
послуги
Клієнту,
передбаченої
Договором. Це означає, що Банк має право
заблокувати та/або закрити Рахунок, в т.ч. рахунок,
операції по якому можуть здійснюватися з
використанням Картки, відмовити у розміщені вкладу
(депозиту), відмовити у наданні Кредиту або вимагати
дострокового його повернення.
 Відмовитись від проведення фінансової операції та/або
встановлення ділових відносин;
 Припинити, в тому числі у односторонньому порядку
Договір на умовах, в ньому встановлених.
 Самостійно або із залученням третіх осіб вимагати
належного виконання прийнятих на себе зобов’язань
із повернення заборгованості, що виникла на підставі
або у зв’язку із Договором через відомі Банку та/або
повідомлені клієнтом Банку канали зв’язку.
 Звернутись до суду, у випадку якщо вимога Банку не
буде виконана, за захистом порушених прав та
інтересів.
 Звернути стягнення на майно клієнта у судовому або
позасудовому порядку.
Клієнт може закрити рахунок, подавши до Банку Заяву про
відмову від Банківської послуги та за умови відсутності у
Клієнта невиконаних зобов’язань перед Банком, незалежно
від строку їх виконання.
У зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківських послуг та
інфляційними процесами, що відбуваються в Україні, Банк
має право змінювати в односторонньому порядку,
відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, умови
Договору, Тарифів, Правил, розмір процентної ставки за
якою нараховуються проценти за залишком коштів на
рахунку Клієнта, повідомивши Клієнта та Власників
Рахунку про такі Зміни не пізніше ніж за 3 календарні дні до
їх введення.
Власників Карток, щодо змін правил
користування Карткою або тарифів на обслуговування
Карток, Банк зобов’язаний повідомити не пізніше ніж за 30
календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться
зміни. Повідомлення про Зміни надаються шляхом
розміщення об’яв у загальнонаціональних засобах масової
інформації та/або на Офіційному сайті Банку та/або Виписці
та/або на інформаційних стендах Банку та/або в інший
спосіб на вибір Банку. Якщо Клієнт не згоден зі Змінами,
він має право достроково розірвати Договір без сплати
додаткової комісійної винагороди за його розірвання,
попередньо погасивши всю заборгованість за Договором. В
іншому випадку такі зміни вважаються прийнятими
Клієнтом, якщо до дати, з якої вони якщо

застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про
розірвання Договору.
отримання рекламних матеріалів

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних
матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

придбання будь-яких товарів чи
послуг від банку

банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будьяких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи
пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих
послуг (крім надання пакета банківських послуг).

