Правління Національного банку України

РІШЕННЯ
01 жовтня 2020 року
м. Київ
№
616-рш
Про затвердження Змін до Публічної пропозиції
Національного банку України на укладення Єдиного
договору банківського обслуговування та надання
інших послуг Національним банком України
Відповідно до статей 15 та 56 Закону України “Про Національний банк
України”, з метою удосконалення умов користування послугами, що надаються
Національним банком України в межах Єдиного договору банківського
обслуговування та надання інших послуг, Правління Національного банку
України вирішило:
1.
Затвердити Зміни до Публічної пропозиції Національного банку
України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання
інших послуг Національним банком України, затвердженої рішенням Правління
Національного банку України від 03 січня 2017 року № 2-рш (у редакції рішення
Правління Національного банку України від 05 листопада 2018 року № 740-рш, зі
змінами) (далі – Зміни), що додаються.
2.
Департаменту комунікацій (Галина Калачова) не пізніше наступного
дня з дня набрання чинності цим рішенням розмістити Зміни на сторінці
офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову
Національного банку України Кирила Шевченка.
4.

Голова

Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Кирило ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
01 жовтня 2020 №616-рш
__ ._______ 2020 року №____

Зміни
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення
Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг
Національним банком України
1. Пункти 3, 5 розділу І викласти в такій редакції:
“3. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення
Національним банком на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку за адресою: http://www.bank.gov.ua та діє до дня офіційного
оприлюднення Національним банком заяви про відкликання цієї Публічної
пропозиції в цілому чи в частині на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку.”;
“5. Ця Публічна пропозиція із всіма додатками до неї, у тому числі оформлена
КЛІЄНТОМ Заява про приєднання, умови надання послуг, тарифи, затверджені
розпорядчими актами Національного банку, а також будь-які інші договори та
угоди, що укладаються на підставі цього Договору, разом складають єдиний
документ – Єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг
Національним банком України.”.
2. У розділі II:
1) пункт 11 викласти в такій редакції:
“11. Національний банк у будь-який час протягом строку дії цього Договору
має право запросити в КЛІЄНТА установчі документи та підтвердження
повноважень осіб, які підписують будь-які документи, пов’язані з цим Договором,
а також інші документи, визначені нормативно-правовими та розпорядчими
актами Національного банку та законодавством України. КЛІЄНТ зобов’язаний
подавати до Національного банку запитані документи у строк не пізніше п’яти
календарних днів.”;
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2) пункти 22, 23 виключити;
3) пункт 26 доповнити реченням такого змісту: “Місцем укладення цього
Договору є місцезнаходження Національного банку.”;
4) пункти 28, 29 викласти в такій редакції:
“28. Сторони погодили, що підписання уповноваженою особою КЛІЄНТА
Заяви про приєднання, інших додатків та додаткових договорів до цього Договору
може здійснюватися власноручно в паперовій формі або з використанням
кваліфікованого електронного підпису в електронній формі.
29. Дата набрання чинності цим Договором визначається датою його
укладення відповідно до положень пункту 26 розділу ІІ цієї Публічної
пропозиції.”;
5) пункт 30 виключити.
3. У розділі ІІІ:
1) статтю 2 після пункту 2 доповнити новим пунктом 2¹ такого змісту:
“2¹. Національний банк має право в односторонньому порядку
призупинити/припинити надання послуг у разі несплати КЛІЄНТОМ грошових
коштів за надані послуги, зазначені в пункті 1 статті 1 розділу III цього
Договору.”;
2) у пункті 2 розділу 3.12 статті 3 слова “Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” замінити
словами “Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів і нерезидентів”;
3) у пункті 2 розділу 3.13 статті 3 слова “Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” замінити
словами “Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків ‒ резидентів і нерезидентів”;
4) у статті 5:
пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
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“Початком розрахункового періоду за послугами є дата попереднього акта
виконаних робіт (акта про надання послуг) або дата набрання чинності договором
про надання таких послуг. Кінець розрахункового періоду встановлюється на
23 календарний день кожного місяця. Якщо 24 календарний день місяця припадає
на вихідний або святковий день, то кінець розрахункового періоду переноситься
на день, що передує останньому робочому дню до 24 календарного дня місяця.”;
статтю доповнити новим пунктом такого змісту:
“10. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА/депозитарної установинебанку у визначені цим Договором терміни Національний банк/депозитарій без
додаткового
погодження
має
право
в
односторонньому
порядку
призупинити/припинити надання послуг, попередивши про це письмово
КЛІЄНТА/депозитарну установу-небанк за 20 календарних днів до дня такого
призупинення/припинення.”.
4. Пункт 2 додатка 1 до Публічної пропозиції викласти в такій редакції:
“2. Національний банк надає послуги КЛІЄНТУ за цим Договором з дати, яка
зазначена в розділі “Відмітки Національного банку”, визначена та вписана в цей
розділ відповідальним працівником Національного банку після опрацювання
Заяви, та за умови, якщо немає зауважень до поданих КЛІЄНТОМ документів.”.

