Односторонній правочин
до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на
укладання договору комплексного банківського
обслуговування суб’єктів господарювання
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Повідомляємо, що з 18.01.2019 АБ «УКРГАЗБАНК», керуючись пунктом
8.9. Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання договору
комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання від
01.03.2018 (далі - Публічна пропозиція), що акцептована клієнтами, цим
одностороннім правочином АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни та доповнення
до Публічної пропозиції шляхом:
– додавання у розділ 1 Терміни та визначення пункту 1.13. наступного
змісту:
«Клієнт – суб’єкт господарювання (юридична особа-резидент (в тому
числі їх відокремлені підрозділи), представництво, фізична особа, що займається
підприємницькою діяльністю, та інші особи, які ведуть господарську діяльність),
підприємство об'єднання громадян (громадська організація, політична партія),
релігійна організація, що звертається до Банку за наданням визначених цим
Договором Послуг.»;
– викладення першого абзацу пункту 3.1. розділу 3 Відкриття та
обслуговування Рахунку та підпункту 4.2.7. розділу 4 Обов’язки сторін
в такій редакції:
«3.1. Банк відкриває Клієнту Поточний/Окремий рахунок згідно з наданою
Клієнтом Заявою про відкриття поточного рахунку та після надання Клієнтом
всіх необхідних документів, проведення ідентифікації, верифікації та вивчення
особи Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства України.»;
«4.2.7. Сплачувати вартість Послуг Банку за обслуговування
Поточного/Окремого рахунку згідно з Тарифами, що є невід‘ємною частиною
Договору та розміщені на Сайті Банку та/або на інформаційних дошках у
відділеннях Банку, а також відшкодовувати будь-які
документально
підтверджені та обґрунтовані витрати Банку згідно з умовами цього Договору.
Відшкодування Банку витрат є базою оподаткування, на яку нараховується
податок на додану вартість (ПДВ) у загальновстановленому порядку за ставкою
20% у відповідності до норм чинного податкового законодавства України. Сума
нарахованого ПДВ включається до письмової вимоги Банку про відшкодування
витрат.»;
– доповнення розділу 4. Обов’язки сторін та розділу 10 Інші умови
пунктами 4.8 та 10.6. відповідно наступного змісту:

«4.8. Сторони домовились, що Клієнт – фізична особа, що займається
підприємницькою діяльністю, зобов’язується не рідше 1 (одного) разу протягом
календарного року самостійно отримувати Довідку про систему гарантування
вкладів фізичних осіб в електронній формі шляхом завантаження з офіційного
сайту Банку https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/.»;
«10.6. Будь-які повідомлення, попередження, вимоги та будь-який інший
обмін інформацією між Сторонами, що стосуються Договору та не обмежуючись
ним, незалежно від того, передбачені вони Договором або ні, мають юридичну
силу, якщо вони зроблені письмово і доведені до відома іншої Сторони засобами
Системи дистанційного обслуговування та/або електронної пошти та/або в
паперовій формі. Адреса для зв’язків та листування зазначається у Заяві на
приєднання. Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім
довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить
повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений
(відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю
оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на
адресу електронної пошти відповідної Сторони.»
– виключення в розділі 10 Інші умови підпункту 10.4.2.
Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього письмового
правочину АБ «УКРГАЗБАНК» та набирають чинності з 18.01.2019 р.
Детальну інформацію щодо зазначених змін Ви можете дізнатись:
на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ
«УКРГАЗБАНК»;
на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com у розділі
«Малому та середньому бізнесу» та «Корпоративним клієнтам»;
у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК»;
за телефонами Служби цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-309-000
(безкоштовно в межах України).

