
Д О Г О В І Р № ____ 

НА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)  

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ  

 

м. ____________          «_____» _____________ 20___ р. 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», що має статус платника податку на прибуток 

на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі 

________________________________________________, що діє на підставі _____________________________, іменований 

надалі БАНК, з одного боку, і пан (пані) _______________________________________________, паспорт: серія _____ № 

____________ виданий _________ (дата видачі) _________________________________________________ (ким виданий), 

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________, який зареєстрований та мешкає за 

адресою: __________________________, що діє на підставі цивільної дієздатності, іменований(а) надалі КЛІЄНТ, з іншого боку, 

разом надалі іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона », уклали цей договір (далі - Договір) про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України 

«Про акціонерні товариства», а також нормативних актів Національного Банку України БАНК відкриває КЛІЄНТУ рахунок 

умовного зберігання (ескроу) ______________________ із спеціальним режимом його використання (далі за текстом – 

«рахунок») і надає банківські послуги з обслуговування цього рахунку згідно з діючими тарифами БАНКУ, затвердженими 

Правлінням БАНКУ (визначеними в Додатку 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною). 

1.2. Рахунок відкривається з метою здійснення КЛІЄНТОМ, який є власником домінуючого контрольного пакету акцій 

_______________________________________________________________________________, оплати вартості акцій іншим 

акціонерам _______________________________________________________________________________ на підставі публічної 

безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій _____________________________________________________, 

крім афілійованих з ним осіб, на умовах та в порядку, передбачених статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства». 

1.3. За умовами цього Договору БАНК зобов’язується прийняти та зарахувати на рахунок грошові кошти, отримані від 

КЛІЄНТА, а після складання списку акціонерів _____________________________________________________________, акції 

яких придбаваються, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті КЛІЄНТОМ на користь кожного акціонера (далі – 

бенефіціар (бенефіціари)), акції якого придбаваються, перерахувати або видати готівкою такі кошти цьому бенефіціару 

(бенефіціарам) або повернути їх КЛІЄНТУ за настання підстав, передбачених цим Договором. 

1.4. За цим рахунком БАНКОМ виконуються операції виключно: 

- із зарахування на нього отриманих від КЛІЄНТА та/або третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених 

п.п. 2.3.4. п. 2.3. цього Договору, призначені для перерахування або видачі бенефіціару (бенефіціарам),  

- з перерахування або видачі готівкою таких коштів бенефіціару (бенефіціарам) або повернення їх КЛІЄНТУ відповідно до 

умов цього Договору. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. БАНК відкриває рахунок відповідно до умов цього Договору на підставі наданих КЛІЄНТОМ документів згідно з 

вимогами чинного законодавства України та нормативних актів Національного банку України. 

2.2. Порядок перерахування КЛІЄНТОМ коштів на рахунок. 

2.2.1. КЛІЄНТ перераховує на рахунок, відкритий БАНКОМ відповідно до умов цього Договору, грошові кошти за акції, 

що придбаваються ним, у сумі загальної вартості таких акцій. Перерахування грошових коштів здійснюється КЛІЄНТОМ 

одноразово (одним платежем) на всю суму загальної вартості акцій, що придбаваються ним у бенефіціара (бенефіціарів). 

Перерахування на рахунок, відкритий БАНКОМ відповідно до умов цього Договору, всього обсягу грошових коштів є 

належним виконанням КЛІЄНТОМ свого зобов'язання щодо оплати акцій, які придбаваються ним. 

2.3. Порядок здійснення перерахування (видачі) коштів на користь бенефіціара (бенефіціарів). 

2.3.1. БАНК приступає до перерахування (виплати) грошових коштів на користь бенефіціара (бенефіціарів) з моменту 

зарахування таких коштів КЛІЄНТА на рахунок, відкритий відповідно до умов цього Договору, за умови наявності у БАНКУ 

списку бенефіціарів, акції яких придбаваються, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті КЛІЄНТОМ на їх користь.  

2.3.2. Перерахування (виплата) грошових коштів на користь бенефіціара (бенефіціарів) здійснюється БАНКОМ протягом 3 

(трьох) років з дня зарахування коштів КЛІЄНТА на рахунок, відкритий відповідно до умов цього Договору.  

2.3.3. БАНК здійснює перерахування (виплату) грошових коштів на користь бенефіціара (бенефіціарів) (їх спадкоємців чи 

правонаступників або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) на підставі їх письмових 

звернень до БАНКУ і після здійснення ідентифікації та верифікації цих осіб відповідно до вимог чинного законодавства 

України. БАНК зобов'язаний установити особу бенефіціара (бенефіціарів) (їх спадкоємців чи правонаступників або іншої особи, 

яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів), які звернулися до нього з метою отримання коштів з рахунку 

та перевірити наявність у цих осіб права на одержання коштів, що розміщені на рахунку, відкритому відповідно до умов цього 

Договору. 

Після встановлення особи бенефіціара (бенефіціарів) (їх спадкоємців чи правонаступників або іншої особи, яка відповідно 

до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього (них) права на одержання коштів (згідно із 

списком осіб відповідно до п.п. 2.3.4. п. 2.3. цього Договору), а у спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно 

до законодавства мають право на отримання коштів, - додатково документів, що підтверджують їх правомочність, БАНК, за 

відсутності підстав, визначених у п.п. 3.1.5. п. 3.1. цього Договору, здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений 

бенефіціаром (бенефіціарами) (їх спадкоємцями або правонаступниками), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних 

коштів готівкою. 

2.3.4. Після звернення бенефіціара (бенефіціарів) (їх спадкоємців чи правонаступників або іншої особи, яка відповідно до 

законодавства має право на отримання коштів) до БАНКУ з метою отримання коштів з рахунку та здійснення ідентифікації і 

верифікації цих осіб єдиною підставою для перерахування (виплати) їм грошових коштів є наявний у БАНКУ список 

бенефіціарів (акціонерів), у яких КЛІЄНТ придбаває акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті КЛІЄНТОМ на 

користь кожного з бенефіціарів, акції яких придбаваються. Вказаний список складається _________________________________, 

як емітентом цінних паперів, на підставі отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів.  

2.4. Після здійснення перерахування (виплати) всієї суми грошових коштів на користь бенефіціара (бенефіціарів), 

відповідно до списку, передбаченого п.п. 2.3.4. п. 2.3. цього Договору, даний Договір вважається припиненим. Припинення дії 

цього Договору є підставою для закриття рахунку. 



2.5. КЛІЄНТ та/або бенефіціар (бенефіціари) не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на 

рахунку, відкритому відповідно до умов цього Договору.  

2.6. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, відкритому відповідно 

до умов цього Договору, за зобов'язаннями БАНКУ, КЛІЄНТА та/або бенефіціара не допускається. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. БАНК має право: 

3.1.1. Використовувати грошові кошти на рахунку, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару 

(бенефіціарам) або повернення таких коштів КЛІЄНТУ у випадках, передбачених цим Договором; 

3.1.2. Отримувати від КЛІЄНТА плату за надані за цим Договором банківські послуги; 

3.1.3. Здійснювати договірне списання грошових коштів з інших відкритих в БАНКУ рахунків КЛІЄНТА за надані за цим 

Договором банківські послуги; 

3.1.4. Закрити рахунок, відкритий відповідно до умов цього Договору, у випадках, передбачених ним;  

3.1.5. Відмовитися від проведення операції з перерахування (видачі готівкою) грошових коштів бенефіціару 

(бенефіціарам), їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на 

отримання коштів, у випадках: 

 - якщо розрахунковий  документ  оформлений  з  порушенням  вимог  чинного  законодавства  України  та  цього 

Договору, у тому числі у разі неправильного та/або неповного заповнення платіжних реквізитів; 

- відсутності чи недостатності коштів на рахунку для виконання розрахункового документа та/або оплати послуг Банку; 

- якщо Клієнт не надав супровідні документи, надання яких разом із розрахунковим документом передбачено нормативно-

правовими актами ; 

- якщо за результатами аналізу виявленого збігу підтверджується наявність індикатора пов'язаності з особами з переліку 

терористів (особа включена до переліку терористів); 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

3.1.6.  Розкривати банківську таємницю у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України. 

3.1.7. Враховуючи вимоги пункту 7.2. Договору, ініціювати внесення змін до істотних умов цього Договору шляхом 

направлення КЛІЄНТУ письмової пропозиції в порядку, передбаченому п. 7.3. цього Договору. 
 

3.2. БАНК зобов’язується: 

3.2.1. Прийняти та зарахувати на рахунок, відкритий відповідно до умов цього Договору, отримані від КЛІЄНТА грошові 

кошти, які за настання обставин, визначених даним Договором, призначені для перерахування (виплати) бенефіціару 

(бенефіціарам); 

3.2.2. Здійснити перерахування (виплату готівкою) грошових коштів бенефіціару (бенефіціарам), їхнім спадкоємцям або 

правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, у разі їх звернення до 

БАНКУ, за умови наявності підстав та в порядку, визначених цим Договором;  

3.2.3. Забезпечити збереження інформації, яка у відповідності до вимог законодавства України належить до банківської 

таємниці та стала відомою БАНКУ в процесі обслуговування КЛІЄНТА і взаємовідносин з ним під час надання банківських 

послуг. За незаконне розголошення інформації, що становить банківську таємницю, БАНК несе передбачену законом 

відповідальність. Інформація про КЛІЄНТА, яка містить банківську таємницю, розкривається БАНКОМ в порядку, 

передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»; 

3.2.4. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати необхідні розрахункові операції за цим Договором відповідно до вимог 

положень чинного законодавства України, нормативно – правових актів Національного Банку України, встановлених 

нормативів обороту платіжних документів в Україні; 

3.2.5. На вимогу КЛІЄНТА надавати йому виписки про рух коштів за рахунком і залишок коштів на рахунку з доданням 

необхідних документів; 

3.2.6. Згідно з вимогами законодавства України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, здійснювати належну перевірку бенефіціара (бенефіціарів), їхніх спадкоємців або правонаступників, або інших осіб, 

які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, у разі їх звернення до БАНКУ. 

3.2.7 Відмовитися від підтримання ділових відносин з КЛІЄНТОМ /відмовити КЛІЄНТУ в обслуговуванні, у тому числі 

шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка, відмовитися від проведення фінансової операції у випадках, 

передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». 

 3.2.8. Зупинити фінансові операції по рахунку КЛІЄНТА, без його попереднього повідомлення, у разі виникнення підозри, 

що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України та виконувати 

всі інші дії, відповідно до вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. 
 

3.3. КЛІЄНТ має право: 

3.3.1. Отримувати від БАНКУ виписки про рух і залишок коштів на рахунку; 

3.3.2. Вимагати від БАНКУ своєчасного і повного здійснення розрахункових операцій та надання послуг, обумовлених цим 

Договором; 

3.3.3. Отримувати від БАНКУ інформацію про банківські послуги, що надаються ним, та діючі тарифи на ці послуги; 

3.3.4. Отримати кошти, що розміщені на рахунку, після настання обставин та за умов, передбачених пунктами 2.4. та 2.5. 

цього Договору. 

3.3.5. Звернутися до БАНКУ зі зверненням, чи скаргою. Строк розгляду БАНКОМ звернення, скарги КЛІЄНТА становить 

не більше одного місяця з дня її надходження. Загальний строк розгляду звернення, скарги (у разі його подовження, якщо в 

місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів. Про результати 

розгляду скарги КЛІЄНТ повідомляється листом. 

3.3.6. Звернутися до Національного банку України зі зверненням, чи скаргою (перелік контактних даних розміщено в 

розділі "Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України). Строк розгляду 

звернення, скарги - не більше одного місяця з дня її надходження. Загальний строк розгляду скарги (у разі його подовження, 

якщо в місячний строк вирішити порушені у скарзі питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів. 
 

3.4. КЛІЄНТ зобов’язується: 

3.4.1. Перерахувати на рахунок, відкритий відповідно до умов цього Договору, грошові кошти, призначені для подальшого 

перерахування (виплати) бенефіціару (бенефіціарам) та належним чином виконувати інші умови цього Договору; 

3.4.2. Надати БАНКУ всі документи, необхідні для відкриття рахунку, обумовленого цим Договором;  



3.4.3. Протягом 3-х (трьох) банківських днів надати БАНКУ необхідні документи, що свідчать про зміни в тих документах, 

які були надані КЛІЄНТОМ під час відкриття рахунку; 

3.4.4. Негайно інформувати БАНК про помилково зараховані кошти і не пізніше трьох днів з моменту, коли стало відомо 

про помилку, надати БАНКУ платіжне доручення на перерахування коштів їх відправнику або БАНКУ, з вини якого кошти 

зараховані на рахунок неналежного одержувача і повернуті БАНКОМ на рахунок належного одержувача з власних коштів. У 

разі порушення зазначеного строку БАНК має право вимагати від КЛІЄНТА повернення суми і сплати пені у розмірі 0,1 (нуль 

цілих одна десята) відсотка від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків 

від цієї суми; 

3.4.5. Надавати документи і відомості, що необхідні БАНКУ для здійснення ідентифікації та/ або верифікації, належної 

перевірки Клієнта  та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені 

законодавством документи та відомості, які витребує БАНК з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у 

сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

3.4.6. Належним чином оплатити послуги БАНКУ, надані йому за умовами цього Договору, в порядку та у строки, 

встановлені ним. 

4. ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН 

4.1. Усі витрати, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунку умовного зберігання (ескроу), несе 

КЛІЄНТ. Послуги, надані БАНКОМ за цим Договором, оплачуються КЛІЄНТОМ у національній валюті України згідно з 

діючими тарифами БАНКУ, які є невід’ємною частиною даного Договору. 

4.2. Оплата за надані за цим Договором банківські послуги здійснюється по мірі проведення БАНКОМ операцій за 

рахунком, відкритим відповідно до умов даного Договору. КЛІЄНТ доручає БАНКУ здійснювати договірне списання грошових 

коштів за надані за цим Договором банківські послуги зі свого поточного рахунку № ___________________ на рахунок з обліку 

доходів БАНКУ. Факт списання коштів з рахунку КЛІЄНТА оформляється меморіальним ордером відповідно до вимог, 

встановлених НБУ. За відсутності коштів на рахунку КЛІЄНТ зобов'язаний вишукати можливість погашення заборгованості 

перед БАНКОМ будь-якими способами, що не суперечать чинному законодавству України. Оплата за надані за цим Договором 

банківські послуги повинна бути здійснена не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому надана така послуга. Вартість 

банківських послуг не може утримуватися БАНКОМ за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунку, який відкрито за 

умовами цього Договору.  

4.3. Нарахування відсотків на залишок коштів, що знаходяться на рахунку, Банком не здійснюється. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій 

Стороні понесені нею збитки. Відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором. 

5.2. У разі виникнення спору щодо зміни умов цього Договору обов'язок доведення того, що відповідні зміни не 

обмежують права бенефіціара (бенефіціарів), покладається на БАНК. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо 

це невиконання виявилося наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), що виникли після укладення 

Договору, в результаті подій надзвичайного та невідворотного характеру, які неможливо було ні передбачити, ні запобігти 

ніякими заходами. До таких обставин за цим Договором належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза 

такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, 

загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, 

диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, 

експропріація, примусове вилучення, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, 

вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а 

також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, буревій, повінь, 

нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту. 

6.2. Сторона не звільняється від відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань, якщо обставини, визначені 

п.6.1. цього Договору, настали у період прострочення виконання зобов’язання. 

6.3. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням 

підтвердження компетентного органу (сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею 

регіональною торгово-промисловою палатою) не пізніше сьомого робочого дня від дати настання або припинення обставин 

непереборної сили. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права 

посилатися на такі обставини, як підставу звільнення від відповідальності. 

6.4. У випадку настання дії обставин непереборної сили, за погодженням Сторін, строк виконання зобов’язань відсувається 

на строк дії таких обставин. 

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до його припинення. 

Цей Договір припиняється після закінчення 3 (трьох) календарних років з моменту перерахування КЛІЄНТОМ грошових 

коштів на рахунок, відкритий за його умовами.  

Після припинення дії цього Договору БАНК закриває рахунок, відкритий за його умовами, а грошові кошти, не 

витребувані бенефіціаром (бенефіціарами), що знаходяться на ньому, повертає КЛІЄНТУ шляхом їх перерахування на його 

поточний рахунок №___________________, відкритий в БАНКУ. 

7.2. До цього Договору можуть бути внесені зміни та доповнення, які не обмежують права бенефіціара (бенефіціарів), що 

виникають на його підставі. Цей Договір не може бути змінений в частині обмеження прав бенефіціара (бенефіціарів), які 

виникають на підставі цього Договору. За умови надання письмової згоди на такі зміни та доповнення бенефіціаром 

(бенефіціарами) до цього Договору можуть бути внесені будь-які зміни та доповнення. Зміни та доповнення до цього Договору 

оформляються як додаткова угода до нього, яка є його невід'ємною частиною. 

7.3. Будь-які пропозиції БАНКУ про зміну істотних умов цього Договору (із врахуванням вимог пункту 7.2. Договору), а 

також проект відповідної додаткової угоди до нього, Банк направляє КЛІЄНТУ не пізніше ніж за один календарний місяць до 

дати початку їх застосування шляхом відправлення рекомендованого поштового листа з повідомленням про його вручення. У 

разі, якщо КЛІЄНТ погодиться з такими змінами, він зобов'язаний протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту отримання 



рекомендованого поштового відправлення, звернутись до установи БАНКУ для укладення і підписання відповідної додаткової 

угоди про внесення змін до цього Договору. 

7.4. Зміни до Договору є погодженими КЛІЄНТОМ з дня підписання відповідної додаткової угоди про зміну цього 

Договору. 

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ 

8.1. Суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з правовідносин за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами.  

8.2. Неврегульовані між Сторонами суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку згідно з вимогами чинного 

законодавства України.  

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. У правовідносинах, що пов’язані з цим Договором, Сторони керуються його умовами, чинним законодавством 

України, зокрема, нормативно-правовими актами Національного банку України та Тарифами Банку, які є невід’ємною 

частиною даного Договору. 

9.2. БАНК гарантує збереження банківської таємниці рахунку, операцій за рахунком і відомостей про КЛІЄНТА. КЛІЄНТ 

надає БАНКУ дозвіл розкривати інформацію, що, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», є 

банківською таємницею, а також персональні дані, які підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних», у випадках, чітко визначених чинним законодавством України. 

9.3. КЛІЄНТ надає БАНКУ згоду на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» з метою забезпечення реалізації правовідносин у сфері банківських послуг згідно із законодавством 

України, що передбачена у Додатку 2 до цього Договору та є його невід’ємною частиною. 

9.4. КЛІЄНТ підписанням цього Договору підтверджує те, що його повідомлено БАНКОМ, як володільцем персональних 

даних, про склад та зміст збірних персональних даних про нього, про його права, визначені Законом України «Про захист 

персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються чи можуть бути передані його персональні 

дані. КЛІЄНТ також підтверджує, що йому відомо і зрозуміло зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 

9.5. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором не допускаються. 

9.6. Винагорода БАНКУ за послуги, надані КЛІЄНТУ за цим Договором, не може утримуватися з грошових коштів, що 

знаходяться на рахунку, відкритому за умовами даного Договору. БАНК не має права здійснювати будь-які утримання з 

грошових коштів, що виплачуються бенефіціару (бенефіціарам). 

9.7. КЛІЄНТ підтверджує, що перед укладенням цього Договору БАНК надав йому у письмовій паперовій формі 

інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12.07.2001р. № 2664-III "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг". 
9.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох 

автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: 

БАНК: КЛІЄНТ: 

Найменування Банку:___________________________ 

Адреса Банку:_________________________________ 

_____________________________________________ 

Кореспондентський рахунок Банку: ______________ 

відкритий в___________________________________ 

_____________________________________________ 

Код банку:___________________________________, 

Код ЄДРПОУ________________________________ 

 

 

_______________ /___________________________/ 

М.П. 

_________________________________________________ 

Паспорт: серія _____ № _______,  

Виданий ________ _________________________________ 

_________________________________________________ 

Адреса: __________________________________________ 

_________________________________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника  

податків (ідентифікаційний номер): __________________ 

 

 

_______________ /_________________________________/ 

 

 

 
 

Цим підписом КЛІЄНТ підтверджує, що один примірник цього Договору з усіма його додатками був отриманий ним 

особисто ____________ . 

        (дата) 

_____________________________________________________ 

(підпис, П.І.Б. КЛІЄНТА) 



Додаток 1 

до договору № _____ 
на обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) 

фізичної особи в національній валюті 

від ___________________ 

 

 

 

 

м. ________________________       «_____» __________________ 20__ р. 
 

 

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ АТ «БАНК «ГРАНТ» ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

ЗА РАХУНКОМ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 

 

 

 

№ Найменування операції Тарифи за операціями 
1 2 3 

Ведення рахунку 

1 Відкриття рахунку умовного зберігання (далі – рахунок ескроу)  

2 
Надання дублікату виписки про рух коштів за рахунком ескроу та залишок коштів на 

рахунку ескроу за письмовим запитом Клієнта за певний період  

3 Надання довідки, пов’язаної з розрахунково-касовим обслуговуванням  

4 Оплата за оформлення юридичної справи  

5 Закриття рахунку ескроу  

Перекази 

Переказ коштів з рахунку ескроу:  

6 - Зовнішні платежі (від суми операції)  

7 - Внутрішньобанківські платежі (від суми операції)  

Операції з готівковими коштами 

8 
Прийом готівкових коштів від Клієнта для зарахування на рахунок ескроу (від суми 

операції) 
 

9 Виплата готівкових коштів з рахунку ескроу (від суми операції)  

 

 

 

 

 

 

 

 

АТ «БАНК «ГРАНТ»:       КЛІЄНТ: 

        Рахунок: ___________________ 

 

_______________/___________________________/   _______________/___________________________/ 


