ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Інформуємо Вас, що з метою оптимізації умов обслуговування клієнтів з
07.06.2018р. ПАТ «КБ «ГЛОБУС», керуючись пунктом 6.ОСОБЛИВІ УМОВИ
Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки ПАТ
«КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб) (надалі - Договір), вносить зміни до п.п. 1.2.4,
1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.7, 1.2.9, 4.1.9, 4.4.2 та 4.7.5 Договору. В зв’язку з чим ці пункти
викладені в наступній редакції:
«1.2.4. Якщо внесення готівкових коштів на Рахунок (у тому числі для погашення
Овердрафту) або видача готівкових коштів з Рахунку виконано за допомогою
електронних пристроїв (банкоматів з функцією внесення готівки, касових ПОСтерміналів, програмно-технічних комплексів самообслуговування, емуляторів
ПОС-терміналів для переказів в мережі Інтернет, тощо), відображення таких
операцій по Рахунку Клієнта з утриманням відповідних комісій згідно Тарифів
відбувається таким чином:
1.2.4.1. Операції, здійснені в мережі Банку та/або банків - членів ПС «УкрКарт»
протягом поточного Операційного дня Банку відображаються по Рахунку
Клієнта наступного банківського дня. У разі здійснення операції після
завершення Операційного дня Банку вони відображаються по Рахунку Клієнта
через 1 (один) банківський день від дня їх проведення за допомогою
електронних пристроїв.
1.2.4.2. Операції, здійснені в мережі інших банків чи небанківських фінансових
установ, відображаються по Рахунку Клієнта, як правило, через 3 (три)
банківських дні. Фінансові ризики, пов`язані з можливою затримкою
надходження/списання коштів за такими операціями на/з Рахунку, приймає на
себе Клієнт. Підписанням даного Договору Клієнт усвідомлює та погоджується з
тим, що Банк не має можливості контролювати або регулювати швидкість
надходження/списання грошових коштів іншими банками (небанківськими
фінансовими установами) або впливати на розміри комісій, що стягуються
відповідними установами за перерахування/утримання грошових коштів.»
«1.2.7.При наданні послуг (виконанні операції по Рахунку), що зазначені в Тарифах,
Банк утримує з Рахунку Клієнта відповідну комісію згідно Тарифів шляхом,
зокрема, договірного списання.»
«1.2.9.Підписанням цього Договору Клієнт доручає (дає згоду) Банку виконувати
дебетування/кредитування Рахунку на суму операцій, виконаних держателями
ПК за платіжними повідомленнями еквайрів.»
«4.1.9. Датою встановлення Банком Ліміту Дозволеного овердрафту є дата
встановлення Банком Ліміту дозволеного овердрафту на відповідному рахунку
Клієнта.

Строк дії Ліміту дозволеного овердрафту не повинен перевищувати 12 місяців.
Пролонгація дії Ліміту дозволеного овердрафту (за умови прийняття Банком
відповідного рішення) здійснюється відповідно до умов цього Договору.»
«4.4.2. Припинити кредитування Клієнта та вимагати дострокового повного
повернення заборгованості за Дозволеним овердрафтом, у випадку невиконання
або неповного виконання Клієнтом зобов’язань за Договором, зокрема,
непогашення заборгованості за Недозволеним овердрафтом, несплати процентів
та комісійних платежів за фактичний термін використання Овердрафту та
штрафних санкцій (за наявності), а також у разі виникнення обставин, які можуть
негативно вплинути на платоспроможність Клієнта та ставлять під загрозу
(унеможливлюють) виконання Клієнтом зобов’язань по Договору, зокрема
звільнення Клієнта з роботи, накладення арешту на рахунки Клієнта та/або
примусове стягнення коштів з рахунків Клієнта, подання Клієнтом заяви про
дострокове розірвання депозитного договору, укладеного з ПАТ «КБ «ГЛОБУС»,
отримання Банком іншої несприятливої інформації про Клієнта, зміни
економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі України, кон’юнктури ринку
тощо. В такому випадку вважається що строк виконання зобов’язання Клієнта
перед Банком щодо повернення заборгованості за Овердрафтом таким що настав.
У випадку невиконання Клієнтом вимоги про дострокове виконання
зобов'язань за Договором – стягнути примусово (у встановленому чинним
законодавством України порядку всю заборгованість за Договором (Дозволений
овердрафт, Недозволений овердрафт, проценти за користування Овердрафтом з
дня встановлення Овердрафту до дня закінчення строку виконання зобов’язань
щодо повернення заборгованості за Овердрафтом, штрафи та інші платежі).
У разі прострочення строку виконання вимоги про виконання зобов’язань (в
тому числі дострокове) щодо погашення заборгованості по Овердрафту, Банк має
право зупинити нарахування процентів за Овердрафтом та в свою чергу Клієнт
зобов’язаний сплатити Банку штраф за невиконання Клієнтом вимоги Банку про
виконання зобов’язань (в тому числі дострокове) щодо погашення заборгованості
по Овердрафту відповідно до Тарифів Банку.»
«4.7.5. Достроково повністю повернути заборгованість за Дозволеним овердрафтом,
сплатити проценти за фактичний термін користування ним, штрафні санкції (за
наявності та/або якщо Банк скористується своїм правом їх застосовувати) у
випадках, передбачених п.п. 3.1.5. та 4.4.2. Договору.»

З повагою,
ПАТ «КБ «ГЛОБУС»

