ДОГОВІР № _____________

про відкриття поточних рахунків для зарахування та виплати заробітної плати
та інших виплат на користь співробітників клієнта
(комісію сплачує Клієнт)

м. Київ

“___” ____________ 202__ року

CТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України - Публічне акціонерне товариство «БАНК
«КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Податковим
кодексом
України
(надалі
Банк),
в
особі
___________________________
_______________________________________________________________________, який/яка діє на підставі _______________, з
однієї сторони та
СТОРОНА
2.
Юридична
особа
за
законодавством
України
_____________________
_______________________________________________________________________________________, що має статус платника
податку ____________________, передбачених Податковим кодексом України (надалі - Клієнт), в особі
_________________________________________________,
який/яка
діє
на
підставі
_________________________________________
надалі за текстом разом - "Сторони", а окремо - "Сторона", уклали цей договір №______ про відкриття
поточних рахунків для зарахування та виплати заробітної плати та інших виплат на користь співробітників
клієнта від «__» _____ 202_ року (далі – Договір) про наступне:
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1.
Підписуючи цей Договір, Клієнт погоджується з викладеною у «Правилах обслуговування виплати
заробітної плати та інших виплат Співробітникам Клієнта в безготівковій формі в АБ «КЛІРИНГОВИЙ
ДІМ»», затверджених згідно з внутрішніми процедурами Банку (далі – Правила), які розміщені на
офіційному сайті Банку https://www.clhs.com.ua, пропозицією Банку надавати Клієнту комплекс послуг з
відкриття карткових рахунків Співробітникам Клієнта та впровадження безготівкової форми виплат, на
умовах, встановлених у цьому Договорі та Правилах.
1.2.
Правила після підписання Сторонами цього Договору стають його невід’ємною частиною.
Підписуючи Договір, Сторони підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами, які викладені
в цьому Договорі та Правилах.
1.3.
Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно підписами під Правилами, та після
підписання Сторонами цього Договору Правила не підлягають додатковому підписанню Сторонами і
вступають в силу для Сторін одночасно з підписанням цього Договору.
1.4.
Всі терміни в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному Правилами.
1.

2.

ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ НА КОРИСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ КЛІЄНТА. ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ
СПІВРОБІТНИКАМ

У порядку, передбаченому чинним законодавством України, Банк відкриває на користь
Співробітників Клієнта Карткові рахунки. Карткові рахунки відкриваються з метою зарахування
заробітної плати або інших виплат. Видаткові операції з карткових рахунків Співробітників Клієнта
здійснюються після звернення Співробітників до Банку, їх ідентифікації та верифікації та укладення з
Банком Заяв-договорів.
2.1.
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Після підписання цього Договору Клієнт надає до Банку інформацію про Співробітників у формі та
в форматі, що визначені Правилами.
2.3.
Після відкриття у Банку карткових рахунків Співробітникам, Клієнт перераховує грошові кошти за
всіма виплатами своїм Співробітникам, у тому числі заробітну плату, преміальні виплати, матеріальну
2.2.

допомогу, витрати на відрядження, компенсації та інші виплати на рахунок ______ 2924 ______ для
подальшого зарахування таких коштів на відкриті у Банку Карткові рахунки Співробітників у сумі, що
відповідає сумі, вказаній у відомості розподілу виплат та розміру комісії за перерахування заробітної
плати та інших виплат.
2.4.
Одночасно з перерахуванням грошових коштів Клієнт подає до Банку відомість розподілу
заробітної плати та/або інших виплат та сплачує комісію за перерахування заробітної плати та інших
виплат.
2.5.
Клієнт сплачує комісії Банка за відкриття КР Співробітникам Клієнта одночасно з наданням Списку
співробітників на рахунок, визначений у п. 3.2. цього Договору, згідно Тарифів Банку при відкритті та
обслуговуванні зарплатних карток, розміщених на офіційному сайті Банк https://www.clhs.com.ua.
2.6.
Клієнт сплачує плату за щомісячне обслуговування Карткових рахунків Співробітників Клієнта у
рамках тарифних планів не пізніше останнього робочого дня місяця у порядку, визначеному п. 3.1. цього
Договору згідно Тарифів Банку при відкритті та обслуговуванні зарплатних карток, розміщених на
офіційному сайті Банк https://www.clhs.com.ua.
3. РОЗРАХУНОК КОМІСІЙ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ
Вид комісії та порядок її сплати
3.1. Плата за щомісячне обслуговування карткових рахунків
Співробітників Клієнта у рамках Тарифних планів:

Розмір Комісії

Наявність
ПДВ

Згідно умов Тарифних
планів Співробітників
Клієнта

Клієнт сплачує комісію самостійно на рахунок № ______ 2924_______.
Нарахування та сплата комісії відбувається в порядку, визначеному
Правилами.

3.2. Комісія за перерахування заробітної плати та інших виплат на
карткові рахунки Співробітників Клієнта:
Клієнт сплачує самостійно за наступними реквізитами:
рахунок № ____2924____________

без ПДВ
____ % ______грн

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
4.1. Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує, що:
перед укладенням Договору він особисто ознайомлений з Правилами, погоджується з ними та
визнає їх обов’язковими для Сторін цього Договору;
він надає Банку згоду та право збирати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію, в
тому числі банківську таємницю, в порядку, встановленому Правилами;
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5. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають
врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
5.2. У випадку, якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом
переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6. ТЕРМІН ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ, ЗМІНИ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір укладений на невизначений строк, але у будь-якому випадку діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. Цей Договір може бути змінений або доповнений тільки за взаємною згодою Сторін, за
винятком випадків, передбачених Правилами або вимогами чинного законодавства України.
6.3. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною за
умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те
представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.
6.4. Припинення (розірвання) цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін. При цьому
Сторона, яка має намір припинити (розірвати) цей Договір, зобов'язана письмово повідомити іншу
Сторону про свій намір, не пізніше як за 60 календарних днів до дати його припинення (розірвання). Цей
Договір вважається таким, що припинив свою дію (розірваним) за умови виконання всіх зобов’язань
Сторін по цьому Договору.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися вчиненими належним чином у випадку,
якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим, цінним листом, кур'єром, або
врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися
дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.
7.2. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в
цілому.
7.3. Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони.
Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
8. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК

Публічне акціонерне товариство
«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А
К/р UA173000010000032006100201026
в НБУ,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
____________________ / __________________ /

КЛІЄНТ
____________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________
___________________________________

____________________ / ________________ /
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