
       __________________                                                                    ___________________  
 БАНК                                                                                                                       КЛІЄНТ 

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ 

до Публічної пропозиції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»  

на укладення договору банківського рахунку з фізичними особами 
 

укладений у місті Києві «____» _______________ 20___ року 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ», код ЄДРПОУ 38870739, код банку 

(МФО) 339016 (далі – БАНК), в особі Начальника операційного відділу Каріни Ігорівни Залєвської, котра діє на 

підставі та відповідно до прав, передбачених у Довіреності №03/467 від 30 жовтня 2015 року, з однієї сторони, та 

Фізична особа  _________________  (далі - КЛІЄНТ), паспорт _____________ виданий ___________ року, 

реєстраційний номер облікової картки платника податку  (за наявності) _________________, з другої сторони, 

які надалі при одночасному згадуванні іменуються як Сторони, а кожна окремо – як Сторона чи БАНК або 

КЛІЄНТ відповідно, враховуючи запропоновану БАНКОМ для приєднання Публічну пропозицію ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на укладення договору банківського рахунку з фізичними 

особами, яку розміщено на сторінці (сайті) БАНКУ в мережі Інтернет за адресою: www.bank-portal.com.ua (далі – 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ), уклали цей Договір приєднання до Публічної пропозиції ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» на укладення договору банківського рахунку з фізичними 

особами (далі – Договір приєднання) на таких умовах: 

1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

1.1. Усі терміни, визначення та скорочення у цьому Договорі приєднання вживаються у значеннях, наведених в 

ДОГОВОРІ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

2. ІСТОТНІ УМОВИ 

2.1. Укладання КЛІЄНТОМ цього Договору приєднання свідчить про приєднання КЛІЄНТА до ДОГОВОРУ 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ у якості клієнта (особи, якій БАНК відкриває рахунок та надає банківські послуги), 

та повну його згоду з умовами ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. Від дня укладання цього Договору 

приєднання КЛІЄНТ погоджується мати всі права та виконувати всі обов’язки, передбачені ДОГОВОРОМ 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ.  

2.2. БАНК на умовах та в порядку, визначеному ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, відкриває КЛІЄНТОВІ 

поточний рахунок (далі – Рахунок), та зобов’язується приймати та перераховувати на Рахунок грошові кошти, що 

йому надходять, виконувати розпорядження КЛІЄНТА про перерахування і видачу відповідних сум з його 

Рахунку та проводити інші операції за Рахунком за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов 

ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, цього Договору приєднання та вимог законодавства України.  

2.3. КЛІЄНТ зобов’язується сплачувати плату за виконання БАНКОМ операцій за його Рахунком та за надання 

БАНКОМ послуг у розмірах, які є чинними на день проведення операцій чи надання послуг, встановлені 

БАНКОМ та зазначені у Тарифах. Підписанням цього Договору приєднання КЛІЄНТ підтверджує отримання 

Тарифів, чинних на день укладання цього Договору приєднання, та згоду з ними. Процедура зміни Тарифів та 

повідомлення КЛІЄНТА про такі зміни передбачена умовами ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ та не 

потребує внесення змін до Договору приєднання. 

2.4. Договір приєднання вважається укладеним з дати його підписання Сторонами та скріплення печаткою БАНКУ. 

Дата підписання зазначена зверху першої сторінки цього Договору приєднання, після слів «укладений у місті 

Києві». Договір приєднання діє до дня його припинення чи розірвання на підставах та в порядку, передбаченими 

ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. КЛІЄНТ вважається таким, що приєднався до ДОГОВОРУ 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ з дня укладання Договору приєднання. Припинення або розірвання Договору 

приєднання означає для КЛІЄНТА відповідно припинення або розірвання ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО 

РАХУНКУ з дня припинення або розірвання Договору приєднання. 

2.5. Строк дії, порядок припинення та порядок розірвання Договору приєднання встановлений умовами ДОГОВОРУ 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

2.6. Оперативне ведення КЛІЄНТОМ свого Рахунку у БАНКУ, обмін технологічною інформацією, визначеною цим 

ДОГОВОРОМ, надання БАНКУ інформації (документів), надання якої (яких) в електронному вигляді 

передбачено чинним законодавством України, КЛІЄНТ може здійснювати в електронному вигляді за допомогою 

системи дистанційного обслуговування клієнт-інтернет-банк «PORTAL.LINK» (далі – Система «PORTAL.LINK») 

відповідно до умов ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

2.7. Адреса Системи «PORTAL.LINK» у мережі Інтернет: https://bank-portal.link. 

2.8. Для роботи у Системі «PORTAL.LINK» КЛІЄНТОВІ присвоюється наступний логін:_______________. 

2.9. Активувати (розпочати) роботу Системи «PORTAL.LINK» КЛІЄНТ може зателефонувавши у БАНК з номера 

мобільного телефону КЛІЄНТА, вказаного у р. 4 цього Договору та назвавши Секретну відповідь. 

2.10. Для першої зміни КЛІЄНТОМ пароля у Системі «PORTAL.LINK» використовується наступний пароль: 

PORTAL_LINK 

3. ІНШІ УМОВИ 

3.1. Відшкодування коштів, які розміщені на Рахунку КЛІЄНТА, гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб (далі - Фонд) на умовах, передбачених законодавством України. Сума граничного розміру відшкодування 

коштів, які розміщені на Рахунку КЛІЄНТА, та перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, які розміщені 

на Рахунку КЛІЄНТА, визначені відповідними нормами Закону України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб", який зазначений на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: www.fg.gov.ua, та наведені у 

Додатку 1 до цього Договору приєднання. 

http://www.bank-portal.com.ua/
https://bank-portal.link/
http://www.fg.gov.ua/


Договір приєднання до договору банківського рахунку з фізичною  особою 

Сторінка 2 з 4  

  

       __________________                                                                    ___________________  
 БАНК                                                                                                                      КЛІЄНТ 

 

3.2. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України 

після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним 

банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації 

відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (у разі прийняття 

Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, 

визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом 

гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку). 

3.3. Усі інші умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, а саме права і обов’язки Сторін, порядок надання та 

оплати послуг БАНКУ, порядок внесення змін і доповнень до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, до цього 

Договору приєднання, до Тарифів, відповідальність Сторін, порядок вирішення спорів, порядок надання послуг по 

обслуговуванню Рахунку КЛІЄНТА з використанням Системи «PORTAL.LINK», надання інших послуг, умови 

використання інформації, умови конфіденційності інформації, збереження та розкриття банківської таємниці, 

порядок звільнення від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань тощо наведено 

у ДОГОВОРІ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

3.4. Своїм підписом під цим Договором приєднання КЛІЄНТ засвідчує, що він повністю розуміє та погоджується з 

режимом використання інформації, який передбачено ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, а також що 

він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних КЛІЄНТА та його 

уповноважених представників, які стали або стануть відомі БАНКУ у ході надання банківських послуг відповідно 

до ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, до будь-якої бази персональних даних ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», у 

тому числі з метою передавання БАНКОМ КЛІЄНТОВІ повідомлень, передавання яких буде здійснюватись за 

допомогою операторів мобільного чи фіксованого телефонного зв’язку  (зокрема – sms-повідомлень). При цьому 

Сторони домовились, що КЛІЄНТ не матиме до БАНКУ жодних претензій у разі вчинення останнім будь-якої дії, 

передбаченої ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

3.5. Усі інші відносини між БАНКОМ і КЛІЄНТОМ, які не обумовлені цим Договором приєднання та ДОГОВОРОМ 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, врегульовуються шляхом укладенням додаткових договорів, а у випадку 

недосягнення домовленості – законодавством України. 

3.6. БАНК є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до законодавства України. 

3.7. Договір приєднання укладений Сторонами добровільно, на підставі вільного волевиявлення, усвідомлюючи 

предмет, умови та цілі цього Договору приєднання та ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ. 

3.8. Договір приєднання укладений після повного ознайомлення КЛІЄНТОМ з текстом ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО 

РАХУНКУ, текстом цього Договору приєднання, при повному розумінні Сторонами умов та термінології цього 

Договору приєднання та ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ, українською мовою у двох оригінальних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

3.9. Підпис КЛІЄНТА у розділі 4. Договору приєднання свідчить про повне ознайомлення та згоду КЛІЄНТА з 

Тарифами, чинними на час укладання Договору приєднання, про надання згоди КЛІЄНТОМ на отримання від 

БАНКУ на території України або інших країн світу повідомлень, передання яких буде здійснюватись за 

допомогою операторів мобільного чи фіксованого телефонного зв’язку (зокрема – sms-повідомлень), а також про 

надання БАНКОМ КЛІЄНТУ та отримання останнім другого примірника Договору приєднання та копії 

(роздруківки) примірнику ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ.  

3.10. Підпис КЛІЄНТА у Додатку 1 до цього Договору приєднання свідчить про його повне ознайомлення з 

Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК: 

ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

01135,  місто Київ,  

проспект Перемоги, будинок 5а 

код банку (МФО) 339016,  

код ЄДРПОУ 38870739 

Тел. (044) 207-43-50 

e-mail: info@bank-portal.com.ua 

www.bank-portal.com.ua 

 

Начальник операційного відділу 

                     

    М.П.          ___________________ К. І. Залєвська 

 

КЛІЄНТ 

 

Адреса :  

 

Тел.  

 

e-mail: ____________________________________________ 
 

                             _______________  
                                                                     (підпис)                           

 

Другий примірник Договору приєднання від «___» 

________ 20___ р. разом з Додатком 1 до нього, а також 

копію (роздруківку) ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО 

РАХУНКУ отримав «___» _______________ 20___ року. 

 

                                _______________  
                                                              (підпис)                           
 

 

mailto:info@bank-portal.com.ua
http://www.bank-portal.com.ua/
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       __________________                                                                    ___________________  
 БАНК                                                                                                                      КЛІЄНТ 

 

 

 Додаток 1  

до Договору приєднання від «___» _________ 20__ року  

 до Публічної пропозиції ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» 

на укладення договору банківського рахунку з 

фізичними особами 

 

Довідка  

про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

 

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників 

банків та зміцнення довіри до банківської системи України. 

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в 

розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не 

більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від 

кількості вкладів в одному банку*. 

 У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд 

гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку 

процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 

на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

3. Вкладом є 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 вкладу (депозиту), 

банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі 

кошти**. 

4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів 

Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. 

 Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та 

нормативно-правових актів Фонду. 

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком 

України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до 

статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

 У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на день початку ліквідації банку. 

 Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у 

разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день 

прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку). 

6. Фонд не відшкодовує кошти: 

1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) 

та/або банківського рахунку**; 

2) передані банку в довірче управління; 

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року 

до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії 

неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо 

з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого 

банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення 

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення); 



Договір приєднання до договору банківського рахунку з фізичною  особою 

Сторінка 4 з 4  

  

       __________________                                                                    ___________________  
 БАНК                                                                                                                      КЛІЄНТ 

 

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за 

договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України 

"Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; 

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого 

зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 

10)  за вкладами у філіях іноземних банків; 

11)  за вкладами у банківських металах; 

12)  розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

__________________ 

*Згідно з Рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2012 № 27, розмір відшкодування за 

рахунок Фонду коштів за вкладами, включаючи відсотки, становить 200 000,00 грн. 

** Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року 

щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

 

 

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений «_______» _______________ 20___ року.   

 

_______________  
         (підпис)                           

 

http://www.fg.gov.ua/uploads/docs/Rishennja_admin_rada.pdf

