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Про розгляд звернення
Шановний Андрію Еіріхтовичу!
Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув Ваше
звернення від 14.07.2021 (вх. 14.07.2021 № ЗП/900/1364) та в межах своїх
повноважень повідомляє таке.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Статтею 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закону про банки) встановлено, що всі відносини між банком і клієнтом
регулюються законодавством України, актами Національного банку України й
договорами, укладеними між банком і клієнтом.
Порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами,
які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних
банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків,
рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків врегульовано Інструкцією
про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою
Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (далі –
Інструкція).
Пунктом 7 Інструкції визначено, що умови відкриття рахунку та
особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається
між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.
Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір
рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються між банком та клієнтом з
урахуванням вимог, визначених Законом України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».
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Варто звернути увагу, що відповідно до статті 626 Цивільного кодексу
України (далі – ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні
договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог
цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту,
вимог розумності та справедливості (стаття 627 ЦК України).
Згідно зі статтею 628 ЦК України зміст договору становлять умови
(пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є
обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Договір є обов'язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про Національний банк України» (далі
– Закон про Національний банк) Національний банк України є центральним
банком України, особливим центральним органом державного управління,
юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації
якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами
України.
Перелік функцій Національного банку чітко визначений статтями 6 та 7
Закону про Національний банк. З огляду на норми вказаного Закону вирішення
питання щодо конфлікту інтересів фінансових установ та їх клієнтів, а також
вирішення спорів, які виникають при реалізації договірних відносин банків з
клієнтами не відноситься до компетенції і повноважень Національного банку.
Спірні питання між банком та клієнтом вирішуються у договірному
порядку, а в разі незгоди, шляхом звернення до суду.
Отже, якщо на Вашу думку своїми діями банк порушує права та інтереси,
то законодавство України, а саме положення статті 55 Конституції України та
статей 15, 16 Цивільного кодексу України, визначає порядок вирішення спорів,
а також оскарження дій посадових осіб банку, закріплює право осіб на звернення
до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та
інтересів.

Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із
статтею 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ І Закон України «Про
електронні довірчі послуги»).
Національний банк України здійснює державне регулювання у сферах електронних
довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу ІІ Закону
України «Про електронні довірчі послуги»).
Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу
кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності
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сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України «Про електронні довірчі
послуги»).

З повагою
Начальник Управління захисту прав
споживачів фінансових послуг
Індекс виконавця: 8106
Гаряча лінія: 0 800 505 240
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