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           Банк ___________ / ________________                                         Клієнт ___________ / ________________ 

                       ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                         ( підпис )   ( П.І.Б. ) 
 

 

Договір № doc_no 

 з відкриття банківського спеціального рахунку    

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування 

 фізичної особи  

Deal_Town Deal_Date 

АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, 

від імені якого діє _____ (посада) ____ (ПІБ), який/яка діє на підставі довіреності, посвідченої «__» 

_____________ р. приватним нотаріусом _______ ________ нотаріального округу __________ (ПІБ), 

зареєстрованої в реєстрі під № _____, з однієї сторони, та  

Фізична особа  ___ (ПІБ)________________,  резидент __________ який(-а) проживає за адресою: 

__________, паспорт серія: __________  __________, виданий __________ __________ року, або (для ID карти) 

[паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм №_________, виданий 

___________________________ від «__» __ 20__р.], (орган та дата видачі) реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________, далі – Клієнт або Декларант, з іншої сторони, при спільному 

найменуванні - Сторони (окремо – Сторона), розуміючи значення та умови цього правочину, його правові 

наслідки, підтверджуючи дійсність намірів при його укладанні, та те що він не носить характеру фіктивного 

або удаваного, діючи добровільно, уклали цей Договір з відкриття банківського спеціального рахунку для 

цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичної особи, далі - Договір, про наступне: 

 

Терміни в Договорі вживаються в такому значенні: 

1) Кодекс  – підрозділ 9 розділу XX Податкового кодексу України ; 

2) Положення НБУ № 200 - Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним 

режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування, затверджено постановою Правління Національного банку України 

№ 200 від 02 вересня 2022 року;   

3) Клієнт або Декларант – фізична особа-резидент, у тому числі самозайнята особа, а також фізична особа, яка 

не є резидентом України, але яка була резидентом на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на 

момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і яка 

відповідно до Податкового кодексу України є чи була платником податків;  

4) Спеціальний рахунок – поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається 

банком декларанту відповідно до Закону для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування 

для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах, банківських 

металах (з фізичною поставкою);  

5) Банківський метал - це золото, доведене (афіновано) до найвищої проби у зливках, що має сертифікат 

якості; 

6) Фізична поставка банківського металу - це операція, яка супроводжується фізичним переміщенням 

банківського металу між учасниками операції (Банком та Клієнтом); 

7)  Тариф – розмір оплати послуги Банку з розрахунково–касового обслуговування Клієнта;   

8)  Пакет послуг «ТАС-декларант» – сформований Банком за певним критерієм перелік його діючих тарифів, 

при обранні Клієнтом якого Банк здійснює розрахунково–касове обслуговування Клієнта за визначеними 

таким переліком тарифами; 

9) Самозайнята особа - вживається в значенні, наведеному в Податковому кодексі України.  

Інші терміни застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Банк  відкриває Клієнту  спеціальний рахунок у національній або іноземній валюті, банківських металах (з 

фізичною поставкою) (далі – Спеціальний рахунок), здійснює його обслуговування та закриття згідно умов 

цього Договору, законодавства України з урахуванням особливостей умов відкриття, функціонування та за-

криття спеціального рахунку, встановлених Кодексом та Положенням НБУ № 200.  

1.2. Клієнт зберігає свої готівкові кошти у національній або іноземній валюті, банківських металах (з фізич-

ною поставкою) на Спеціальному рахунку, розпоряджається ними відповідно до вимог, визначених Кодексом 

та Положення НБУ № 200, та зобов’язується сплачувати Банку плату за банківські послуги в строки та в роз-

мірах, що передбачені Тарифами Банку та опубліковані на офіційному веб-сайті Банку за посиланням 

https://private.tascombank.ua/service та/або шляхом розміщення Тарифів у відділеннях Банку. 

1.3. Банк до відкриття Спеціального рахунку та внесення коштів у готівковій формі в національній та інозем-

них валютах, банківських металах (з фізичною поставкою) здійснює:  

https://private.tascombank.ua/service


  

           Банк ___________ / ________________                                         Клієнт ___________ / ________________ 

                       ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                         ( підпис )   ( П.І.Б. ) 
 

  1) належну перевірку Клієнта відповідно до вимог статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення” та нормативно-правових актів Національного банку України з пи-

тань фінансового моніторингу (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу);  

   2) перевірку наявності Клієнта в переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або 

стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 

(санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”.  

1.4. Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах, 

банківських металів (з фізичною поставкою) у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового 

моніторингу, після зарахування їх на Спеціальний рахунок Клієнта. Банк за результатами здійснення таких 

заходів уживає дій з урахуванням положень законодавства з питань фінансового моніторингу.  
         Банк має право з метою встановлення джерел походження коштів звертатися із запитом до державних 

органів, державних реєстраторів, а також органів виконавчої влади, правоохоронних органів, які надають від-

повідь згідно з Порядком надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта пер-

винного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2020 року № 968. 

1.5. Банк відмовляє Клієнту:  

   1) у внесенні готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною пос-

тавкою) на Спеціальний рахунок, якщо такі готівкові кошти або банківські метали (з фізичною поставкою) 

мають джерела походження з країни, визнаної державою-агресором згідно із законом;  

   2) у встановленні (підтриманні) ділових відносин/відкритті Спеціального рахунку (обслуговуванні), у тому 

числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття Спеціального рахунку/проведенні фінансової операції у 

випадках, визначених у статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-

ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-

вого знищення” у порядку та строки, передбачені законодавством з питань фінансового моніторингу, внутрі-

шніми документами банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а та-

кож згідно умов Договору укладеного між Банком і Клієнтом. 

1.6. Банк відкриває Спеціальний рахунок Клієнту відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття та за-

криття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої поста-

новою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 162 (далі ‒ Інструкція № 162), у по-

рядку, установленому в пункті 60 розділу V Інструкції № 162 для фізичних осіб, та з обов’язковим дотриман-

ням вимог пункту 28 розділу I Інструкції № 162.   

        Клієнт додатково до документів для відкриття Спеціального рахунку подає анкету та заяву, що визначені 

вимогами Положення НБУ № 200. Банк має право за потреби доповнювати анкету додатковими питаннями. 

       У випадку відкриття Клієнтом  Спеціального рахунку в банківських металах (з фізичною поставкою), Клі-

єнт додатково подає (заповнює) до Банку відповідний бланк, в якому обов’язково зазначається інформація по 

кожному зливку: вага, проба, номер зливку,  наявність сертифіката (Додаток 1 до Договору). 

1.7. Банк здійснює приймання від Клієнта  готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківсь-

ких металах (з фізичною поставкою) для зарахування на спеціальні рахунки декларанта через операційну касу 

за заявою на переказ готівки, форма якої визначена Інструкцією про ведення касових операцій банками в 

Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 

(зі змінами). За операціями внесення готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських ме-

талів (з фізичною поставкою) на Спеціальний рахунок у реквізиті “Призначення платежу/зміст операції” заяви 

на переказ готівки зазначається “Добровільне декларування”.  

1.8. Спеціальний рахунок відкривається Клієнту на договірній основі для зберігання готівкових  коштів  Кліє-

нта у національній валюті або іноземній валюті, банківських металах (з фізичною поставкою) без здійснення 

його розрахунково-касового обслуговування за допомогою платіжних інструментів та без нарахування  проце-

нтів (відсотків) на суму коштів та/або банківських металів (з фізичною поставкою), враховуючи режим вико-

ристання такого спеціального рахунку. 

1.9. За цим Договором Банк відкриває Клієнту Спеціальний рахунок на умовах Пакету послуг «ТАС-
декларант» №  IBAN __ (вказується номер поточного рахунку)  у  валюті (вказується вид валюти ) на умовах, 

викладених у Договорі. 
 

при укладанні Договору Спеціального рахунку в банківських металах: 

 

1.9. За цим Договором Банк відкриває Клієнту Спеціальний рахунок на умовах Пакету послуг «ТАС-

декларант» №  IBAN __ (вказується номер поточного рахунку)  у  банківських металах з фізичною поставкою 

(XAU 959) на умовах, викладених у Договорі та з описом кожного злитку згідно Додатку 1 до Договору, з 

урахуванням наступного:   



  

           Банк ___________ / ________________                                         Клієнт ___________ / ________________ 

                       ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                         ( підпис )   ( П.І.Б. ) 
 

1.9.1. Банк, згідно Порядку  проведення експертизи банківських металів в АТ  

     «ТАСКОМБАНК» приймає на Спеціальні рахунки штамповані зливки наступних  

     виробників: 

 Argor Heraeus; 

 Heraeus; 

 Degussa; 

 Valkambi; 

 Umicore; 

 Johnson Matthey. 

                        На поверхні зливку мають бути нанесені наступні обов’язкові написи: 

 офіційний штамп (клеймо, товарний знак) визнаного виробника; 

 проба; 

 вага (у грамах та/або тройських унціях); 

 індивідуальний номер зливку. 

Додатково до зливку додається паперовий сертифікат. 

1.9.2. За Договором Банком встановлено наступні умови зарахування та видачі банківських металів 

(штампованих золотих зливків) зі Спеціального рахунку:   

 Клієнт вносить на Спеціальний рахунок банківські метали  (з фізичною поставкою) після про-

ведення банківським експертом відповідної експертизи, щодо відповідності банківського металу умо-

вам Договору.  Експерт здійснює експертизу зливків банківських металів на Центральному відділенні 

АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою: вулиця Симона Петлюри, вулиця Жилянська, 30, Київ, 01032,  в ро-

бочі дні з 9:00 до 18:00 години, перерва з 13:00 до 14:00,  крім святкових, неробочих та вихідних днів 

(субота та неділя),  а також, за потреби, на інших відділеннях Банку. 

 При зарахуванні на Спеціальний рахунок банківських металів (з фізичною поставкою)  

обов’язково  зазначається наступна інформація по кожному зливку: вага, проба, номер зливку,  наяв-

ність сертифіката (Додаток 1 до Договору);  

 Банківські метали видаються зі Спеціального рахунку тими  зливками, які зараховані на Спеці-

альний рахунок;   

 При виникненні підозри щодо достовірності  золотих зливків, зливки можуть бути направлені 

до Центрального казенного підприємства пробірного контролю «Центр аналітичних досліджень». Вар-

тість послуги сплачує Клієнт. 

 

1.10. Спеціальний рахунок обслуговується за дебетовою схемою. Гарантійне забезпечення та/або незнижува-

льний залишок коштів на Спеціальному рахунку не встановлюється.  

1.11. Сторони Договору домовилися, що після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвер-

дження джерел походження грошових коштів Клієнт перерахує кошти на власний поточний рахунок фізичної 

особи, відкритий в банку України або отримує грошові кошти у готівковій формі або банківські метали (з фі-

зичною поставкою) та Банк в цей день самостійно закриває Спеціальний рахунок, при цьому закриття остан-

нього не потребує укладення Сторонами Договору додаткових угод/договорів або інших документів до цього 

Договору. 

1.12. Підписанням цього Договору Сторони домовилися, що листування щодо зазначеного(х) рахунку(ів) буде 

надсилатися Банком за адресою:  (CustomerAdressResidential)  або електронною адресою: ___________(e-mail). 

Про зміну адреси Клієнт повідомлятиме Банк письмово, якщо не буде встановлено інше умовами Договору.  

Надання виписки зі Спеціального рахунку/довідки про відкриття Спеціального рахунку та залишку коштів на 

ньому (у паперовій/електронній формі) здійснюється на першу вимогу Клієнта  на підставі його окремої пись-

мової заяви складеної в довільній формі, із зазначенням форми надання (паперова/електронна).  

 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ 

2.1. БАНК МАЄ ПРАВО:  

- тимчасово, протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого в аб-

заці другому пункту 1 підрозділу 9-4 розділу XX Податкового кодексу, надавати банківські послуги з відкрит-

тя та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) 

добровільного декларування;  

- відкрити Спеціальний рахунок Клієнту, згідно умов Договору та з урахуванням приписів законодавства 

України;    

- відмовити Клієнту у відкритті Спеціального рахунку, згідно умов Договору та з урахуванням приписів зако-

нодавства України;  
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- розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Спеціальний рахунок згідно умов Договору;  

- протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання Декларантом  

(Клієнтом) одноразової (спеціальної) добровільної декларації одноразово зарахувати додатково готівкові кош-

ти в національній та іноземних валютах, банківські метали (з фізичною поставкою) на Спеціальний рахунок 

Декларанта; 

- здійснювати обслуговування та закриття Спеціального рахунку до умов Договору, законодавства України з 

урахуванням особливостей умов відкриття, функціонування та закриття Спеціального рахунку встановлених 

Кодексом та Положенням НБУ № 200; 

- змінювати Тарифи Банку щодо відкриття, обслуговування та закриття Спеціального рахунку; 

- розміщати Тарифи Банку на Офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням: 

https://private.tascombank.ua/service та/або у відділеннях Банку, що здійснюють обслуговування фізичних осіб; 

- повідомляти Клієнта про зміну Тарифів Банку в спосіб передбачений Договором.   

  

2.2. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО:    

- з метою забезпечення виконання одноразового (спеціального) добровільного декларування звернутися 

до Банку для відкриття Спеціального рахунку;  

- для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування розмістити кошти в національній 

та іноземній валютах у готівковій формі на Спеціальному рахунку в Банку до подання одноразової (спеціаль-

ної) добровільної декларації; 

- після відкриття Спеціального рахунку в Банку та протягом періоду одноразового (спеціального) доб-

ровільного декларування може одноразово скористатися правом додаткового розміщення коштів у національ-

ній та/або іноземній валюті у готівковій формі та/або банківських металів (з фізичною поставкою) на Спеціа-

льному рахунку; 

- отримати виписку зі Спеціального рахунку/довідку про відкриття останнього та залишку коштів на ньо-

му (у паперовій/електронній формі), згідно умов Договору; 

- після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових 

коштів перерахувати кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України або зня-

ти/отримати грошові кошти у готівковій формі та/або банківські метали (з фізичною поставкою) та закрити 

Спеціальний рахунок згідно умов Договору.  

 

2.3. ОБОВ`ЯЗКИ БАНКУ: 

- тимчасово, протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого 

в абзаці другому пункту 1 підрозділу 9-4 розділу XX Податкового кодексу, надавати банківські послуги з від-

криття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціа-

льного) добровільного декларування (Спеціальні рахунки) або відмовляти в їх відкритті;  

- забезпечувати розміщення коштів Клієнта у готівковій формі та/або банківських металах (з фізичною 

поставкою) для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування на спеціальному рахунку  піс-

ля здійснення належної перевірки особи Клієнта відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моні-

торингу; 

- уживати заходів щодо встановлення джерел походження активів Клієнта у випадках, передбачених за-

конодавством у сфері фінансового моніторингу, після зарахування їх на Спеціальний рахунок Декларанта 

(Клієнта); 

- виконувати умови Договору та законодавства України.    

 

2.4. ОБОВ`ЯЗКИ  КЛІЄНТА : 

- виконувати умови Договору та законодавства України; 

- в період дії Договору повідомляти Банк про всі зміни в документах та/або відомостях, що були надані 

Клієнтом при укладанні цього Договору (паспортних даних, адреси місця проживання та/або реєстрації, кон-

тактних реквізитів і т.д.) протягом 10 робочих днів з дати настання відповідних змін; 

- оплачувати банківські послуги, надані Банком, в порядку та умовах, визначених у Договорі, Пакеті по-

слуг та Тарифах Банку. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ  

3.1. У разі безпідставного або помилкового перерахування грошей з рахунку Клієнта, Банк зобов'язується 

перерахувати (повернути)  Клієнту списану суму коштів і сплатити Клієнту пеню у розмірі 0,001 % від суми 

https://private.tascombank.ua/service
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перерахування за кожний день, починаючи від дня помилкового перерахування до дня повернення суми 

перерахування, але не більше 0,01% від суми перерахування. 

3.2. Сторони Договору погодили, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили), 

що не залежать від волі Сторін, такі як: війна, військові дії, блокади, міжнародні санкції, інші дії держави, що 

створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, 

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього 

Договору на період дії зазначених обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий 

Торгово – промисловою палатою України. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строк виконання 

взаємних зобов’язань Сторін по цьому Договору на період тривалості дії і ліквідації наслідків таких обставин 

без відшкодування збитків обох Сторін. 

 

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Підписанням цього Договору Клієнт:    

- підтверджує, що зразок даного Договору та Тарифи Банку розміщені на Офіційному сайті Банку в мережі 

Інтернет за посиланням: https://private.tascombank.ua/service ; 

- підтверджує, що умови Договору є зрозумілими для Клієнта, обов’язковими для виконання, та заперечення 

щодо них відсутні;  

- підтверджує, що він ознайомлений(-на) з Тарифами  Банку та повністю з ними згодний (-а), а також, 

зобов’язується регулярно ознайомлюватися зі змінами до зазначених документів на Офіційному сайті Банку в 

мережі Інтернет за посиланням: https://private.tascombank.ua/service ;   

- погоджується з тим, що Тарифи можуть бути змінені Банком шляхом публікації повідомлення про зміну 

Тарифів та/або доповнення до Тарифів на офіційному веб-сайті Банку за посиланням 

https://private.tascombank.ua/service та/або шляхом розміщення у відділеннях Банку, що здійснюють 

обслуговування фізичних осіб;  

- підтверджує можливість ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до Тарифів, що будуть оприлюднені 

будь-яким з вказаних у цьому пункті способів; 

- підтверджує достовірність усіх даних, вказаних в цьому Договорі; 

- надає Банку дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю за цим Договором згідно 

приписів законодавства України;  

- як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на обробку та використання своїх персональних даних з 

метою надання Клієнту банківських послуг, передбачених Договором.  

- як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на надання своїх персональних даних до IRS, відповідно 

до Закону FATCA, при цьому обсяг персональних даних Клієнта, які оброблятимуться в базі персональних 

даних Банку, визначаються Банком згідно вимог законодавства України. 

- досягнення згоди щодо всіх умов цього Договору з  АТ «ТАСКОМБАНК». 

4.2.  Підписанням цього Договору Сторони домовилися, що Банк має право без попереднього інформуван-

ня Клієнта розірвати в односторонньому порядку Договір та закрити Спеціальний рахунок за ініціативою Бан-

ку: 

– у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсю-

дження зброї масового знищення; 

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, банківськими правилами, або додаткови-

ми угодами/змінами до Договору. 

4.2.1. Під час закриття Спеціального рахунку, в зв’язку з відмовою Банку від обслуговування, залишок коштів, 

банківських металів (з фізичною поставкою) перераховується на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів 

банку за недіючими рахунками» та зберігається на ньому без нарахування процентів до моменту звернення 

Клієнта щодо розпорядження ними. 

4.2.2. При цьому Сторони домовились, що Договір розривається та закриття Спеціального рахунку не потре-

бує укладення додаткових згод, угод або інших документів до цього Договору. 

4.3.  Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та розуміє умови гарантуван-

ня Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів за вкладом (довідка про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб), зокрема, що :  

4.3.1. Повернення власних коштів на поточному рахунку гарантується Фондом. Перелік умов, за яких Фонд 

не відшкодовує кошти за вкладом, викладені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» (далі – Закон) та на офіційній сторінці Фонду в мережі інтернет https://www.fg.gov.ua, зокрема 

Фонд не відшкодовує кошти у разі залучення Банком коштів за вкладом у банківських металах. 

4.3.2.  Сума граничного розміру відшкодування коштів Фонду визначена на офіційній сторінці Фонду в ме-
режі інтернет https://www.fg.gov.ua. 

https://private.tascombank.ua/service
https://private.tascombank.ua/service
https://private.tascombank.ua/service
http://www.fg.gov.ua/https:/www.fg.gov.ua/
http://www.fg.gov.ua/https:/www.fg.gov.ua/
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4.3.3. З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб Клієнт ознайомлений.  

4.4. Підписанням Договору Сторони підтверджують, що:   

4.4.1. Банком надана Клієнту інформація в порядку та обсязі відповідно до Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб». 

4.4.2. Банк здійснює розгляд звернень Клієнта у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», 

перелік контактних даних АТ «ТАСКОМБАНК» зазначено у Реквізитах АТ «ТАСКОМБАНК» та на сайті бан-

ку у розділі «Контакти» за посиланням https://tascombank.ua/contacts. 

4.4.3. Клієнт, як Споживач фінансових послуг, має право звернутися до Національного банку України, наді-

леного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на 

сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням  https://bank.gov.ua. 

4.4.4. Спори Сторони вирішуватимуть шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди спір може 

бути вирішено в судовому порядку згідно законодавства України. 

4.4.5. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються умовами Договору та чинним 

законодавством України. 

5.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Договір та Додатки до нього набувають чинності з моменту його/їх  підписання Сторонами  та 

діє/діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

5.2.  Договір оформлено (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі 

Сторін, є документом, що підтверджує відкриття Спеціального рахунку на умовах викладених у Договорі. 

 

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

"БАНК" 

АТ «ТАСКОМБАНК» 

Місцезнаходження: 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. 

UA603000010000032005117701026 в Національному  

банку  України 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09806443 

ІПН 098064408241 

Відділення: (вказується повна назва відділення) 
 

Адреса відділення: (вказується адреса відділення) 
Від імені АТ «ТАСКОМБАНК» діє (вказується посада) на 

підставі  довіреності №__ від__ (вказується повні 

реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким 

посвідчена) 
_________________ /_________________ 

             (підпис)               (ініціали, прізвище) 

М.П. 

" КЛІЄНТ" 

(вказується Прізвище, ім’я, по батькові)  
Паспортні дані: 

серія (вказується серія документа) 

№ (вказується номер документа), 

виданий (коли і ким видано) 

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків: (вказується номер) 

Адреса проживання: (вказується адреса 

проживання) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ /_____________________ 

        (підпис)                (ініціали, прізвище,) 

 
Я, «Прізвище, ім’я, по батькові CUSTOMERFULLNAME», отримав/отримала від Банку один примірник 

Договору № «doc_no» на відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом для цілей одноразового 

(спеціального) добровільного декларування (Спеціального рахунку), Тарифи банку (Пакет послуг «ТАС-

декларант») на обслуговування поточного рахунку із спеціальним режимом (Спеціального рахунку), своїм 

підписом я підтверджую, що мене було повідомлено про те, що володільцем моїх персональних даних, 

отриманих у зв’язку з укладанням та виконанням Договору є АТ «ТАСКОМБАНК». Мене було повідомлено 

про склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб’єкта персональних даних, визначені 

законодавством України, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані. 

Підписанням Договору я виражаю своє повне і безумовне прийняття умов Договору . 

З текстом розділів, пунктів, підпунктів вищезазначеного Договору щодо відкриття та обслуговування  

банківського поточного рахунку із спеціальним режимом для цілей одноразового (спеціального) 

добровільного декларування (Спеціального рахунку) та з Тарифами перед укладанням Договору 

ознайомлений, повністю зрозумів її зміст та погоджуюсь з усім викладеним у них  ______________ (ПІБ), 

______________ (підпис). 

https://tascombank.ua/contacts


  

           Банк ___________ / ________________                                         Клієнт ___________ / ________________ 

                       ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                         ( підпис )   ( П.І.Б. ) 
 

 

АТ «ТАСКОМБАНК» 
Відмітки Банку 

(заповнюється Банком, після підписання Договору Клієнтом) 

Відкрити поточний рахунок (Спеціальний) 

у ___________________  

  (вид валюти/банківського металу) 

дозволяю 

 

Документи на оформлення 

відкриття рахунку перевірив 

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку 

покладено обов'язок відкривати рахунки клієн-

тів) 

Керівник                                   (підпис) 

(уповноважена керівником особа) 

 

Дата відкриття рахунку (Спеціального) 

"___" ____________ 200_ р. 

N балансового ра-

хунку 

N особового рахун-

ку 

  

 

 

Головний бухгалтер  

(інша відповідальна особа, яка контролює пра-

вильність присвоєння номера рахунку) 

                                                                     (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

           Банк ___________ / ________________                                         Клієнт ___________ / ________________ 

                       ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                         ( підпис )   ( П.І.Б. ) 
 

 
при укладанні Договору Спеціального рахунку в банківських металах: 

Додаток 1  
до Договору з відкриття банківського спеціального рахунку    

для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичної особи  

 

 

Опис банківських металів 

прийнятих для зарахування  

на Спеціальний рахунок на умовах Пакету послуг «ТАС-декларант»  

№  IBAN __ (вказується номер поточного рахунку)______________   

у  банківських металах з фізичною поставкою (XAU 959)  

 
м. _____,                                                                                             «_____»_______________202__року 

 

    

1. Додаток 1 до Договору з відкриття банківського спеціального рахунку для цілей одноразового (спеціального) 

добровільного декларування фізичної особи є невід’ємною частиною Договору, згідно якого Клієнт розміщує в 

Банку банківські метали (з фізичною поставкою). 

2. Додаток 1 оформлено (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі 

Сторін, є документом, що підтверджує відкриття Спеціального рахунку на умовах, викладених у Договорі з 

відкриття банківського спеціального рахунку для цілей одноразового (спеціального) добровільного 

декларування фізичної особи № __________ від «____»_______________202__ року (далі - Договір), 

укладеного між Банком та Клієнтом та передачу від Клієнта банківських металів (з фізичною поставкою) до 

Банку. 

3. Видача Клієнтові банківських металів (з фізичною поставкою), зі Спеціального рахунку останнього, 

здійснюється згідно умов Договору тими зливкам, які були внесені та зараховані на Спеціальний рахунок 

Клієнта згідно цього Додатку 1 до Договору.  

 

 Банк ________ / _________                                                Клієнт ________ / _________ 

            ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                                        ( підпис )   ( П.І.Б.) 

 

 

 Експерт ________ / _________ 

                ( підпис )   ( П.І.Б. )                                                  

№ з/п 

Банківський 

метал, код 

банківського 

металу, згідно 

класифікатора 

НБУ 

Вага зливку 

(грами) 

Фактична вага 

зливку з 

урахуванням 

упаковки 

(грами) 

Вага зливку 

(тройські унції), 

що 

використовується 

для відображення 

в ОДБ 

Номер 

зливку 

Виробник зливку 

(афінажер) 

Наявність 

сертифікату 

(так/ні) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Всього (обов’язк

ово для 

заповнен

ня) 

--------------- (обов’язково 

для 

заповнення) 

--------- ----------------------- ---------- 


