
 

                                                                                                                  

 

 

 

Заява на приєднання/про підтвердження приєднання до Генерального договору про 
надання банківських послуг фізичним особам в АТ «ПроКредит Банк» 

 
Я, _________________, підписанням цієї Заяви на приєднання/про підтвердження 

приєднання до Генерального договору про надання банківських послуг фізичним особам в 
АТ «ПроКредит Банк» (надалі «Генеральний договір») з  акцептую/підтверджую 
акцептування публічної пропозиції АТ «ПроКредит Банк» на укладення Генерального 
договору, яка була розміщена у електронному вигляді на веб-сайті Банку 
https://www.procreditbank.com.ua/ та у письмовому вигляді у відділенні Банку, і 
беззастережно приєднуюсь до умов Генерального договору. 

 
Підпис особи, що подає Заяву ____________________              дата 

 
 

ДОДАТКОВА УГОДА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ від _______  
щодо надання послуги з відкриття та обслуговування ощадних  рахунків “FlexSave” 

Ощадний рахунок, оформлений в системі e-Banking 
 

місто                                                                                                                                           дата 
 
Акціонерне товариство «ПроКредит Банк», в подальшому іменується «Банк», від імені 
якого за довіреністю діє особа, яка підписує дану Додаткову угоду, з однієї сторони, та 
___________, в подальшому «Клієнт», з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цю 
Додаткову угоду про наступне: 
 

ПРЕДМЕТ УГОДИ 
 

1. Банк відкриває Клієнту наступний ощадний рахунок №_____________ та здійснює його 
розрахунково-касове обслуговування. 
2. Сплата процентів Клієнту відбувається щомісячно, у перший операційний день місяця, 
наступного за розрахунковим, шляхом переказу коштів на рахунок № ___________________.  
3. Клієнт має право відмовитись від цієї Додаткової угоди, розірвати її в односторонньому 
порядку у будь-який час, крім випадків, передбачених законодавством України та/або 
Генеральним договором, шляхом подання до Банку заяви про закриття ощадного рахунку.  
4. Про зміни у Тарифах та умовах надання послуг за цією Додатковою угодою Банк інформує 
Клієнта за 14 календарних днів до дати набрання ними чинності засобами, передбаченими 
Генеральним договором. 
5. У випадку невиконання або неналежного виконання Банком його обов'язків за цією 
Додатковою угодою та/або Генеральним договором, Банк несе відповідальність, передбачену 
законодавством України. У випадку застосування відповідальності вартість послуг Банку 
визначається у сумі комісії за відповідну послугу. Якщо ж відповідна послуга Банку включена 
до переліку послуг, плата за які сплачується Клієнтом щомісячно, то в такому разі вартістю 
послуг Банку буде вважатися сума  плати (комісії) за місяць, в якому надано послугу. 
6. У випадку невиконання чи неналежного виконання Клієнтом його обов'язків за цією 
Додатковою угодою та/або Генеральним договором, Клієнт несе відповідальність, 
передбачену Генеральним договором та чинним законодавством. 
7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого 
з положень цієї Додаткової угоди та Генерального договору, якщо це невиконання сталося 
внаслідок випадку або форс-мажорних обставин, що засвідчується Торгово-промисловою 
палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 
8. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт має право звернутись до 
Національного банку України та/або суду. 
9. З питань виконання Сторонами умов цієї Додаткової угоди Клієнт може звернутись до Банку 
письмово за адресою його місцезнаходження, електронною поштою за адресою: 
ukr.сс@procredit-group.com, або за номером телефону: 0 800 50 09 90 та/або +38 044 590 10 
00. 



 

                                                                                                                  

 

 

10. Правовідносини Сторін за цією Додатковою угодою регулюються чинним законодавством 
України, нормативно-правовими актами Національного банку України та чинним Генеральним 
договором. 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

БАНК: АТ «ПроКредит Банк»  
МФО 320984  
Відділення:  
 
 
Підпис: ____________ 
МП 

КЛІЄНТ:  
РНОКПП:  
Місце проживання:  
Паспорт:  
 
Підпис  _________________________ 
 
З довідкою про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб ознайомлений; 
примірник Додаткової угоди отримав 
 
Підпис  _________________________ 

 
 
 


