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Додаток 6 до Правил надання банківських послуг на умовах комплексного
банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК»
Умови надання послуги «Регулярні платежі»
Ці Умови надання послуги «Регулярні платежі» (надалі – «Умови») є невід’ємною частиною Правил
надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних
осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК» (надалі – Правил) та визначають загальні умови проведення регулярних
безготівкових операцій по перерахуванню коштів з рахунку Клієнтів – фізичних осіб в строк, сумі, за
реквізитами та з періодичністю, встановленою Клієнтом в Договорі про надання послуг з регулярного
перерахування коштів вимог без необхідності надання Клієнтом доручень на кожну окрему операцію.
Якщо інше не передбачено цими Умовами, терміни та поняття, які застосовуються в їх тексті, мають
значення, передбачене Правилами.
Надання послуги «Регулярні платежі» Клієнту Банком, в подальшому разом – «Сторони», а окремо –
«Сторона», здійснюються на підставі укладеного між Банком і Клієнтом Договору про надання послуг з
регулярного перерахування коштів.
Договір про надання послуг з регулярного перерахування коштів (надалі – Договір) складається із
Заяви на встановлення постійно діючого розпорядження на перерахунок коштів або Заяви на встановлення
постійно діючого розпорядження на балансування рахунків, поданої Клієнтом в Банк, цих Умов та Тарифів
Банку, та є невід’ємною частиною Договору на комплексне банківське обслуговування (надалі – ДКБО).
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Заява – Заява Клієнта на встановлення постійно діючого розпорядження на перерахування коштів / Заява
Клієнта на встановлення постійно діючого розпорядження на балансування рахунків.
Дата першого перерахування – календарна дата, що визначається Клієнтом в Заяві, на яку здійснюється
перше договірне списання і яка має припадати на робочий день;
Встановлений день перерахування – день, в який відбувається перерахування коштів, визначений
Клієнтом в Заяві.
Клієнт – фізична особа резидент/нерезидент– власник поточного/поточного карткового рахунку,
депозитного рахунку на вимогу, з яким укладено відповідний Договір ;
Рахунок списання (основний рахунок) – поточний/картковий рахунок фізичної особи або поточний
рахунок суб’єкта господарювання, з якого здійснюється перерахування коштів згідно з умовами,
визначеними ПДР;
Рахунок кореспондент - поточний/картковий рахунок фізичної особи або поточний рахунок суб’єкта
господарювання, з якого здійснюється перерахування коштів для підтримання мінімального залишку на
основному рахунку Клієнта (в рамках Постійно діюче розпорядження на балансування рахунків)
Постійно діюче розпорядження на перерахування коштів – розпорядження Клієнта на здійснення
Банком регулярних перерахувань грошових коштів (договірне списання) у сумі, періодичністю та за
реквізитами, визначеними Клієнтом, яке оформлюється шляхом укладання Договору про надання послуг з
регулярного перерахування коштів періодичне списання коштів.
Постійно діюче розпорядження на балансування рахунків – розпорядження Клієнта на здійснення
Банком щоденного підтримання на Рахунку Клієнта суми коштів в рамках встановленого Клієнтом
мінімального і максимального залишку на рахунку. Послуга надається Клієнту шляхом регулярного
безготівкового поповнення Рахунку Клієнта до досягнення суми мінімального залишку або списання з
Рахунку Клієнта суми коштів, що перевищує встановлену Клієнтом суму максимального залишку,
зафіксованих на кінець операційного дня Банку на Рахунку Клієнта згідно визначених Договорі про надання
послуг з регулярного перерахування коштів вимог.
Параметри регулярних платежів – закріплені в статті 10 цих Умов параметри регулярних платежів.
Максимальний залишок – максимальна сума залишку на Основному рахунку, визначена Клієнтом, понад
яку здійснюється перерахування коштів на Рахунок кореспондент.
Мінімальний залишок – мінімальна сума залишку на Основному рахунку, яку Клієнт доручає Банку
підтримувати, шляхом регулярного безготівкового поповнення такого рахунку, згідно з умовами
визначеними Договором про періодичне перерахування коштів умовами.
Тарифи – тарифи Банку (в тому числі тарифи та тарифні пакети), в яких визначається перелік та вартість
послуг, що надаються Банком. Тарифи формуються та затверджуються уповноваженим органом Банку та
підлягають оприлюдненню на Сайті Банку та на інформаційних стендах в приміщеннях Банку.
2. Умови продукту
2.1
Клієнт, керуючись ст. 1071 Цивільного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про платіжні
системи та переказ коштів в Україні», доручає Банку здійснювати договірне списання без додаткових
розпоряджень Клієнта з рахунку, в строк, сумі, за реквізитами та з періодичністю, що вказані в Заяві
Клієнта, що разом із цими Умовами складає Договір про надання послуг з регулярного перерахування
коштів
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2.2
Сторони безумовно погодили, що право Банку на договірне списання у відповідності до цих Умов
має пріоритет перед будь-якими іншими розрахунковими документами, наданими на виконання в Банк, крім
тих, які мають вищий пріоритет в силу закону, платежів на погашення заборгованості перед банком та
індивідуальних доручень Клієнта, отриманих Банком через систему дистанційного обслуговування або у
вигляді розрахункового документу в паперовій формі.
2.3
Клієнт обирає принцип визначення суми до перерахування, періодичність списання, реквізити
отримувача, призначення платежу самостійно, згідно з Параметрами регулярних платежів.
2.4
У разі, якщо Встановлений день перерахування згідно з Договором припадає на вихідний,
святковий або інший неробочий день, в який банківські операції не проводяться відповідно до
законодавства або рішень уповноважених органів, Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання в
банківський день, наступний за таким неробочим днем.
2.5
Списання коштів з рахунку Клієнта здійснюється за умови наявності на рахунку достатньої для
виконання операції суми коштів, згідно з умовами Договору, та суми комісії за надання послуги згідно з
чинними Тарифами Банку (Далі по тексту тарифи Банку) на дату здійснення такого списання.
2.6
Клієнт самостійно обирає один з передбачених в рамках конкретного регулярного платежу варіант
дій при недостатності коштів у Встановлений день перерахування:
−
Переносити виконання Регулярного платежу щоденно до успішного виконання перерахування
або до настання наступного Встановленого дня перерахування згідно встановленої Клієнтом
періодичності виконання. В такому випадку:
Якщо в період часу від Встановленого дня перерахування до дня, що передує наступному Встановленому
дню перерахування згідно з Заявою, кошти в сумі достатній для здійснення перерахування та сплати суми
комісійної винагороди на Рахунок не надходять, то таке перерахування не здійснюється і на наступний
період не переноситься.
Клієнт доручає Банку переносити виконання Регулярного платежу на наступний період. В такому
випадку:
В разі відсутності на Рахунку списання у Встановлений день перерахування достатньої для виконання
перерахування суми коштів та суми комісії за надання послуги Банк не здійснює операцію та не списує
суму комісійної винагороди.
−
Клієнт доручає Банку переносити виконання Регулярного платежу щоденно протягом 3-х
операційних днів від дати списання до успішного виконання. В такому випадку:
Якщо в протягом 3-х операційних днів з Встановленого дня перерахування (але в будь-якому випадку до
настання наступного Встановленого дня перерахування) кошти в сумі достатній для виконання операції на
Рахунок не надходять, то таке перерахування не здійснюється і на наступний період не переноситься.
При укладанні декількох Договорів про надання послуг з регулярного перерахування коштів з одним
рахунком списання та збігу дня перерахування за декількома такими договорами, в першу чергу буде
здійснюватись списання за Договором, дата укладання якого є ранішою, якщо інше не встановлено
Клієнтом у заяві на встановлення пріоритетності регулярних платежів.

3. Порядок зміни тарифів
3.1 Тарифи можуть бути змінені на підставі рішення уповноваженого органу Банку. Про зміну Тарифів Банк
повідомляє Клієнтів шляхом розміщення інформації про нові Тарифи на Сайті Банку та/або шляхом
відправлення повідомлення через системи дистанційного обслуговування (якщо Клієнт використовує таку
послугу Банку). Нові Тарифи вступають в дію на 31-й календарний день з дати оприлюднення таких
Тарифів на Сайті Банку, якщо тільки при розміщенні таких змін на Офіційному сайті Банку не буде
передбачено, що вони набувають чинності пізніше.
4. Строк дії, умови зміни та розірвання Договору
4.1.
Договір є чинним з дня його укладення та діє до моменту настання однієї з таких подій:
−
закінчення строку дії Договору згідно з датою припинення договору, встановленою у Заяві;
−
припинення Договору внаслідок розірвання Договору однією зі Сторін;
−
закриття будь–якого з рахунків, обумовлених Договором про надання послуг з регулярного
перерахування коштів;
−
припинення Договору внаслідок припинення Банком надання послуги «Регулярні платежі».
4.2.
Договір може бути розірвано:
−
за ініціативою однієї зі Сторін у порядку, передбаченому цими Умовами;
−
з інших підстав та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
4.3.
Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови Клієнта від Договору:
−
починаючи з дня, отримання Банком Заяви Клієнта на скасування постійно діючого розпорядження,
Банк припиняє здійснення перерахування коштів за цим Договором. Клієнт погоджується з тим, що на час
приймання Банком Заяви на скасування постійно діючого розпорядження, регулярний платіж міг бути
здійснений Банком згідно з діючими до прийняття Банком такої заяви умовами;
4.4.
Банк має право відмовитись від Договору, шляхом направлення Клієнту відповідного повідомлення
у письмовій формі засобами поштового зв’язку або засобами дистанційного обслуговування (якщо Клієнт
отримує таку послугу Банку). Банк вважається таким, що відмовився від Договору, на п’ятий календарний
день з дня направлення Клієнту вказаного вище повідомлення. Сторони досягли згоди, що датою, з якої
починається відлік зазначеного вище п’ятиденного строку, вважається дата направлення Банком листа
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засобами поштового зв’язку або повідомлення засобами дистанційного обслуговування. Клієнт бере на
себе ризик неодержання письмових повідомлень Банку, направлених останнім Клієнту згідно з умовами
цього пункту Умов.
4.5.
Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови Банку від цього Договору:
з дати відмови Банку від цього Договору, Банк припиняє надання Клієнту послуг за відповідним Договором;
Договір вважається Сторонами припиненим з моменту погашення всіх грошових зобов’язань Клієнта за
Договором.
4.6.
Банк може відмовитись від надання послуги «Регулярні платежі» шляхом розміщення даної
інформації за 30 днів до припинення надання такої послуги на сайті Банку fidobank.ua, та/або розміщення
повідомлення в операційних залах відділень Банку, та/або направлення повідомлення Клієнту засобами
дистанційного обслуговування, та/або через засоби масової інформації.
4.7.
Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови Банку від надання послуги
«Регулярні платежі»:
- Банк припиняє виконання регулярних перерахувань коштів за цим Договором з дати припинення
надання зазначеної послуги у відповідності до умов п. 4.6.;
- Договір вважається Сторонами припиненим з моменту погашення всіх грошових зобов’язань
Клієнта за Договором.
4.8.
У випадку, якщо Клієнт виявляє бажання змінити періодичність та/або, термін дії та/або суму та/або
відмовитись від Договору, то він повинен звернутися до ПУАТ «ФІДОБАНК» та надати відповідну Заяву на
внесення змін до постійно діючого розпорядження або внести зміни з використанням засобів дистанційного
обслуговування. Клієнт погоджується з тим, що на час приймання Банком Заяви на внесення змін до
постійно діючого розпорядження, регулярний платіж міг бути здійснений Банком згідно з діючими до
прийняття Банком такої Заяви умовами.
5. Права та обов’язки сторін
Банк має право:
5.1.
Вносити зміни до цих Умов та Тарифів Банку. Внесення відповідних змін відбувається згідно з
«Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтівфізичних осіб в ПУАТ «ФІДОБАНК» шляхом їх оголошення на сайті Банку fidobank.ua, та/або розміщення
повідомлення в операційних залах відділень Банку, та/або направлення повідомлення Клієнту засобами
дистанційного обслуговування, та/або через засоби масової інформації.
5.2.
В односторонньому порядку розірвати Договір в порядку, встановленому даними Умовами.
6. Банк зобов'язується:
6.1.
Надавати Клієнту інформаційну підтримку щодо умов та порядку виконання Договору про надання
послуг з регулярного перерахування коштів.
6.2.
Здійснювати перерахування коштів в порядку та на умовах, передбачених Договором.
7.
Клієнт має право:
7.1.
Вимагати своєчасного здійснення Банком перерахування коштів, в порядку та на умовах,
передбачених цими Умовами та відповідною Заявою.
7.2.
Відмовитися від Договору у випадках та у порядку, передбачених цими Умовами
8. Клієнт зобов’язується:
8.1.
Виконувати ці Умови та дотримуватись вимог Правил.
8.2.
Протягом 5 (п’яти) робочих днів у письмовій формі повідомляти Банк про зміну свого місця
проживання, паспортних даних, реквізитів, які використовуються під час виконання цього Договору
банківського вкладу, з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.
8.3.
Самостійно ознайомлюватися із змінами Тарифів та/або Умов та/або параметрів регулярних
платежів на сайті Банку.
8.4.
Самостійно контролювати надання Банком послуги «Регулярні платежі» за допомогою послуг
систем дистанційного обслуговування, до яких підключений Клієнт.
8.5.
У випадку незгоди зі змінами до Правил (в тому числі, цих Умов, Тарифів), запропонованих Банком,
подати в Банк відповідну заяву про відмову від Договору .
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно
Правил та чинного законодавства України.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
8.3. Підписанням Заяви Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, цими Умовами та Тарифами
Банку, погоджується вважати їх положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на
підставі відповідного Договору про періодичне списання коштів.
11. Параметри регулярних платежів
10.1 Основними параметрами регулярних платежів є:
Строк дії Договору;
Валюта перерахування;
Реквізити рахунку отримувача;
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Періодичність перерахування;
Принцип визначення суми до перерахування.
10.2 Конкретні значення основних параметрів регулярних платежів визначаються документом
«Параметри регулярних платежів, є частиною цих Умов та розміщуються на офіційному сайті Банку.
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