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ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОТОЧНИХ (КРІМ КАРТКОВИХ)
РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІДКРИТИХ В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВІ „УКРСОЦБАНК”
(нова редакція)
Ці Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб,
відкритих в Публічному акціонерному товаристві „Укрсоцбанк” (далі – «Правила») визначають порядок
відкриття, здійснення операцій за Рахунками, порядок нарахування процентів на залишки коштів на
Рахунках, права та обов’язки Клієнтів та Банку, їх відповідальність, строки та порядок проведення
переказів коштів з Рахунків, порядок закриття Рахунків, а також інші умови щодо обслуговування Клієнтів
у зв’язку із використанням ними відкритих в Банку Рахунків.
Ці Правила становлять невід’ємну частину Правил комплексного банківського обслуговування.
1. Визначення термінів
Анкета – термін використовується в значенні, наведеному в Правилах комплексного банківського
обслуговування.
Договір – договір про відкриття Рахунку, що укладений між Банком та Клієнтом, містить посилання на ці
Правила та у разі його укладення до «12» січня 2015 року (включно) не був розірваний чи не втратив
чинності іншим чином станом на цю дату.
Договір комплексного банківського обслуговування – термін використовується в значенні, наведеному
в Правилах комплексного банківського обслуговування.
Банк – Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк».
Рахунок – поточний рахунок, відкритий відповідно до умов Договору.
Клієнт – фізична особа - користувач банківських продуктів (послуг), що надаються Банком.
Офіційний Інтернет-сайт Банку – http:// www.ukrsotsbank.com.
Правила комплексного банківського обслуговування – Правила надання банківських послуг на умовах
комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк», що є
публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір
комплексного банківського обслуговування, оприлюднені на Офіційному Інтернет-сайті Банку та
включають Умови банківських продуктів у вигляді додатків до них.
Умови банківських продуктів – термін використовується в значенні, наведеному в Правилах
комплексного банківського обслуговування.
2. Основні положення
2.1. Кожен Клієнт, який уклав Договір, вважається таким, що приєднався до Правил комплексного
банківського обслуговування та відповідно уклав Договір комплексного банківського обслуговування. При
цьому, укладення Договору прирівнюється до підписання Клієнтом та подання до Банку Анкети та
відповідної Заяви про підключення до певної послуги, якою Клієнт скористався/користується відповідно
до положень Договору та оформлених на його підставі документів.
2.2. Детальні умови відкриття, здійснення операцій за Рахунками, порядок нарахування процентів на
залишки коштів на Рахунках, права та обов’язки Клієнтів та Банку, їх відповідальність, строки та порядок
проведення переказів коштів з Рахунків, порядок закриття Рахунків, а також інші умови щодо
обслуговування Клієнтів у зв’язку із використанням ними відкритих в Банку Рахунків визначаються
Правилами комплексного банківського обслуговування та Умовами банківських продуктів, що є
обов’язковими до виконання Клієнтом та Банком.
При цьому, особливості умови обслуговування раніше відкритих Рахунків у банківських металах
встановлені Розділом 3 цих Правил. Відкриття нових Рахунків у банківських металах не здійснюється.
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3. Особливості обслуговування банківських поточних рахунків, відкритих у банківських металах
3.1. Обслуговування Рахунків у банківських металах здійснюється у порядку, встановленому Договором,
положеннями даних Правил, нормами чинного законодавства України, які визначають порядок
обслуговування рахунків, відкритих в іноземній валюті, а також нормативно-правовими актами
Національного банку України, які регулюють порядок здійснення операцій за рахунками, відкритими у
банківських металах.
3.2. Внесення Клієнтом банківського металу на Рахунок та його видача Клієнту здійснюється на підставі
оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства заяви Клієнта про приймання (видачу)
банківських металів і підтверджується видачею йому квитанції та виписки по Рахунку, які підписуються
працівником Банку та скріплюються відбитком печатки (штампу). Одночасно з поданням вищевказаної
заяви Клієнт подає Банку передбачені нормами чинного законодавства та цими Правилами документи,
необхідні для здійснення операцій за поточними рахунками.
3.3. Під час закриття Рахунку залишок банківського металу на ньому може бути перерахований Банком на
інший, визначений Клієнтом, рахунок або отриманий у вигляді зливків.
3.4. Видача банківського металу з Рахунку здійснюється у порядку, визначеному Договором. Мінімальна
вага зливку банківського металу, що видається з Рахунку, складає 50 (п’ятдесят) грамів або 1,61 (одна ціла
шістдесят одна сота) тройських унцій. Видача залишку банківського металу вагою, меншою зазначеної в
цьому пункті, здійснюється шляхом сплати коштів у національній валюті за курсом, встановленим на час
здійснення операції у касі банку.
3.5. Розмір пені, яка може бути нарахована Сторонам за Договором обмежується 10 (десятьма) відсотками
суми переказу у банківських металах.
3.6. Сплата пені за Договором здійснюється в національній валюті України у сумі, що є еквівалентною 10
(десяти) відсотків від суми переказу в банківських металах за офіційним курсом, встановленим
Національним банком України для банківського металу, що діє на день сплати пені.
4. Заключні положення
4.1. Банк має право в односторонньому порядку вносити зміни до цих Правил, сповіщаючи про це Клієнта
шляхом розміщення таких змін та/або нової редакції Правил на Офіційному Інтернет-сайті Банку не менш,
ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до впровадження зазначених змін. Порядок внесення змін до
Правил комплексного банківського обслуговування та Умов банківських продуктів визначається цими
документами окремо.
4.2. Підписанням Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з цими Правилами, а також Правилами
комплексного банківського обслуговування та Умовами банківських продуктів, погоджується вважати їх
положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі Договору.
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