ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Акціонерного товариства «Полікомбанк»
на укладення договору про дистанційне розрахункове обслуговування юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
Акціонерне товариство «Полікомбанк», яке є платником податку на
прибуток за основною ставкою відповідно до п. 136.1 ст.136 розділу ІІІ
Податкового кодексу України (далі за текстом – Банк), відповідно до ст.641 ЦК
України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) на
укладення договору про дистанційне розрахункове обслуговування юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі – Договір), з використанням
програмного комплексу «Інтерактивна система фронт-офісного обслуговування
клієнтів банку iFOBS» (надалі – Система «Клієнт-Банк»).
Ця Публічна пропозиція розміщена на сайті Банку www.policombank.com
(далі за текстом – Сайт Банку), набирає чинності з дати її оприлюднення та діє до
дати оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції.
Банк, діючи на підставі ст.641 та ст.644 ЦК України, звертається з цією
Публічною пропозицією (офертою) та бере на себе зобов’язання перед
юридичними особами та фізичними особами – підприємцями (надалі – Клієнт),
які її приймуть (акцептують), надавати банківські послуги в порядку та на умовах,
передбачених Договором за встановленими Банком тарифами, які оприлюднені на
Сайті Банку (далі за текстом – Тарифи).
Договір про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням
Системи «Клієнт-Банк» - є договором приєднання. Згідно зі ст.634ЦК України
Договором приєднання - є договір, умови якого встановлені однією із сторін у
формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише
шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга
сторона не може запропонувати свої умови договору.
Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється за адресами
місцезнаходження структурних підрозділів Банку, перелік яких оприлюднений на
Сайті Банку, шляхом подання Заяви-Анкети на приєднання до Договору (далі за
текстом – Заява на приєднання), яка є невід’ємним додатком до Договору, шаблон
якої може бути отриманий на Сайті Банку або у відділеннях та структурних
підрозділах Банку.
На вимогу Банку Клієнт, зобов’язаний надати документи і відомості,
необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі
ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання
неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Клієнта протягом 30 днів
після зміни його ідентифікаційних даних для їх оновлення, Банк має право
відмовити Клієнту в обслуговуванні.

