
  

  
Заява № _______________ про відкриття та ведення Поточного рахунку «Для виплат» 

 
м. _____________________ «___»___________р. 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та ________________ (Клієнт), уклали цю Заяву до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № 
____ від «___»_______р.), далі – Договір, про наступне: 

1. Банк відкриває Поточний рахунок «Для виплат» № ________________ в___________ (вид валюти), далі – Рахунок, на ім'я Клієнта та здійснює його Розрахунково-касове 
обслуговування у відповідності до Правил та Тарифів Банку на ведення та обслуговування Поточних рахунків фізичних осіб. 
2. Рахунок призначений для здійснення наступних операцій: 

2.1. зарахування коштів розміщеного в Банку Вкладу та процентів за користування Вкладом; 
2.2. зарахування кредитних коштів в сумах, визначених укладеним між Банком та Клієнтом кредитним договором, або іншим договором, на підставі якого здійснюється 
кредитування Клієнта як фізичної особи; 
2.3. зарахування коштів в сумі переказів на користь Клієнта; 
2.4. внесення Клієнтом готівкових коштів на Рахунок виключно з метою погашення кредиту та здійснення безготівкових переказів; 
2.5. інших визначених цією Заявою операцій. 
Будь-які інші не передбачені цим пунктом 2 Заяви операції за Рахунком не здійснюються та Банк відмовляє в прийнятті документів на їх виконання. 

13. Участь Клієнта у Програмі IQ Energy. 
3.1. У цьому пункті 3  Заяви терміни вживаються в таких значеннях: 
Внески Донорів – а) сукупна сума до 15 мільйонів євро, видана Донором Е5Р з метою виплати Інвестиційних винагород (Грантів) в рамках Програми IQ Energy  та сума до 2,25 
мільйонів євро, видана Донором Е5Р з метою фінансування програми технічної співпраці в рамках Програми IQ Energy,  та/або  
(b) сукупна сума до 2,25 мільйонів євро, видана Донором SWUK з метою фінансування програми технічної співпраці в рамках Програми IQ Energy відповідно до договору між 
Швецією, представленою Шведським агентством міжнародного розвитку (Sida) та ЄБРР стосовно Фонду консультацій та співпраці з питань енергоефективності та навколишнього 
середовища в Україні Sida – ЄБРР, підписаного 2 грудня 2009 року зі змінами та доповненнями, внесеними 3 грудня 2010 року, 21 листопада 2011 року, 24 березня 2014 року та 31 
жовтня 2014 року. 
Донори - Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля (Е5Р) та Фонд співробітництва у сфері енергоефективності та довкілля України Шведського агентства 
міжнародного розвитку (Sida) та ЄБРР. 
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку. 
Інвестиційна винагорода (Грант) - одноразовий заохочувальний платіж, який сплачується Клієнтом ЄБРР за рахунок  Внеску(ів)  Донора(ів). 
Програма IQ Energy (Програма) – розроблена ЄБРР програма фінансування енергоефективності в житловому секторі України.  
Програмна заява – викладені на Сайті Програми критерії участі в Програмі, умови надання кредитів та інші процедури щодо здійснення фінансування та моніторингу Програми. 
Сайт Програми – сторінка в мережі Інтернет за адресою www.iqenergy.org.ua. 
3.2. Клієнт може прийняти рішення про участь у Програмі IQ Energy, умови якої розміщені на Сайті Програми в мережі Інтернет.  
3.3. У разі приймання Клієнтом рішення про участь у Програмі IQ Energy, Клієнт має самостійно ознайомитися з розміщеними на Сайті Програми «Правилами та умовами надання 
кредитів та грантів за Програмою фінансування енергоефективності в житловому секторі України»  та виконати всі передбачені цим документом дії з метою участі в Програмі. 
Доказом участі Клієнта в Програмі є його реєстрація на Сайті Програми. 
3.4. У разі участі Клієнта в Програмі, Клієнт засвідчує та гарантує, що: 
3.4.1. йому відомо про роль ЄБРР у впровадженні Програми IQ Energy та про роль Донорів в її підтримці; 
3.4.2. йому відомо про підтримку, що надається в рамках Програми IQ Energy за допомогою Внесків Донорів; 
3.4.3. йому відомо, що Банк виступає учасником Програми, а саме фінансовою організацією, яка надає кредити в рамках Програми  та виступає агентом (посередником) при виплаті 
ЄБРР фізичним особам – учасникам Програми Інвестиційних винагород (Грантів) за рахунок Внесків Донорів; 
3.4.4. йому відомо про те, що Банк не приймає участі у розгляді будь-яких звернень (скарг, спорів тощо) щодо участі Клієнта в Програмі, порядок розгляду таких звернень 
передбачений розміщеними на Сайті Програми «Правилами та умовами надання кредитів та грантів за Програмою фінансування енергоефективності в житловому секторі України»;  
3.4.5. йому відомо про те, що  у разі якщо він припиняє відповідати критеріям участі в Програмі (що зазначені в Програмній заяві), або у разі припинення дії Програми,  Банк може 
припинити дію цього пункту 2 Заяви та/або вимагати негайного повернення будь-якої суми Інвестиційної винагороди (Гранту) та/або здійснити Договірне списання суми Гранту, що 
була виплачена Клієнту в рамках Програми; 
3.4.6. він приймає умови підтримки, що надається Програмі за допомогою Внесків Донорів, як зазначено у Програмній заяві.  
3.5. У разі приймання ЄБРР рішення про виплату Клієнту Інвестиційної винагороди (Гранту), Клієнт надає Банку  доручення здійснювати зарахування на Рахунок коштів в сумі коштів 
Гранту, які надійшли Банку від ЄБРР.  
При цьому, Клієнт звільняє Банк від відповідальності за прийняття ЄБРР рішення щодо надання Гранту, за його своєчасне надходження до Банку та за розмір суми Гранту. 
Також, Клієнт надає  Банку право здійснювати Договірне списання коштів з Рахунку в межах зарахованих на Рахунок коштів Гранту  у будь-яких випадках на вимогу ЄБРР. 
3.6. У разі участі Клієнта у  Програмі, додатково до умов Згоди, Клієнт надає Банку  згоду, а Банк набуває право розкрити (передати) інформацію, яка становить банківську та/або 
комерційну таємницю,  іншу інформацію з обмеженим доступом на вимогу ЄБРР та/або Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами).  Клієнт надає Банку дозвіл 
надавати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) необмежений доступ до приміщень, де знаходиться справа з юридичного оформлення 
рахунку Клієнта, а також дозвіл на надання Банком зазначеним особам  всіх бухгалтерських книг та записів стосовно відкриття Рахунку та участі Клієнта в Програмі. Також, якщо 
Клієнт отримав або отримає в Банку кредит, Клієнт надає Банку дозвіл надавати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) необмежений 
доступ до приміщень, де знаходиться (буде знаходитись) кредитна справа Клієнта, а також дозвіл на надання Банком зазначеним особам  всіх бухгалтерських книг та записів 
стосовно  кредиту Клієнта в Банку. 
4. На Рахунок поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату підписання цієї Заяви  або в процесі 
обслуговування відкритого в рамках цієї Заяви Рахунку  до нього застосовуються умови, за яких згідно вимог законодавства України Фонд не відшкодовує кошти за Рахунками та які 
 визначені пунктом  8.6. Статті 8 Розділу 1 Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua.  
5. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою поширюються положення Договору. Клієнт зобов’язується дотримуватись умов Договору, Правил, 
зокрема, тих положень, що регламентують умови відкриття та обслуговування Поточних рахунків. Усі терміни в цій Заяві застосовуються в розумінні, визначеному Договором. 
6. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів на ведення та обслуговування Поточних рахунків фізичних осіб. Станом на дату підписання цієї 
Заяви Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди на розкриття банківської таємниці та обробку персональних даних. 
7. Станом на дату підписання Заяви Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

 Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснюю незалежну професійну діяльність (відповідно до п. 14.1.226 ст. 14 Податкового 
кодексу України); 

 Клієнт зареєстрований(а) в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю незалежну професійну діяльність ______________________________ (зазначити, яку саме діяльність); 
8. Клієнт підтверджує достовірність своєї адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання цієї Заяви. 

БАНК КЛІЄНТ 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 
Інформаційний центр: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88 
Відділення __________________________________ 
ПІБ: ________________________________________ 
Довіреність № ________________ від ___.____._____р. 
Підпис: ________________________________________ 

ПІБ: __________________________________________________ 
Паспорт: серія _____ номер _________, виданий ____________________________________ 
____________________ __.__.____ р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________ 
(ідентифікаційний номер) 

 
Підпис: ________________________________________ 

Реквізити для безготівкового поповнення Рахунку Клієнта 

У гривні: У USD/EUR/RUB: 

ПIБ отримувача ____________________________________ 
№ Рахунку отримувача _______________________________ 
Ідентифікаційний код отримувача ______________________ 
Банк отримувача АТ "Райффайзен Банк Аваль" 
МФО банку отримувача 380805  

Актуальні реквізити для безготівкового поповнення Поточних рахунків клієнтів - фізичних 
осіб розміщені на сайті Банку за адресою www.aval.ua в розділі: Приватним особам – 
Поточні рахунки  
 
 

 

                                                           
1 Пункт 3 використовується тільки для поточних рахунків в Євро 


