Додаток 8.1.4.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК»
В редакції Розпорядження Голови Правління ПАТ «КРЕДОБАНК» №189 від 11.10.2017 року
Редакція діє з 23.10.2017 року

Договір банківського вкладу №_____
«Накопичувальний (Особливий )»

м._________________

"___" ___________ 20__ р.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК
Публічне акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – Адреса:___________________________________________
Банк),
від
імені
якого
на
підставі
довіреності Код Банку ___________
______________________________________________________ код ЄДРПОУ Банку___________
_____________________________________________________,
Інтернет-сторінка БанВ редакції Розпорядження Голови
Правління ПАТ «КРЕДОБАНК»
діє ______________ _______________ Відділення вул.
№189 від 11.10.2017 року
___________ ПАТ «КРЕДОБАНК» у м._________, з однієї
Редакція діє з 23.10.2017 року
сторони та
ку: www.kredobank.com.ua
Відділення вул. __________________ ПАТ "КРЕДОБАНК"
у м. ___________
КЛІЄНТ
_____________________________________________________
Адреса:___________________________________________
(надалі – Клієнт), від імені якого на підставі Код ЄДРПОУ ___________
__________________________діє
Електронна пошта: _________@________
_________________________________________
з
іншої № поточного рахунку: __________________ , відкритий в
сторони, надалі за текстом разом – Сторони, уклали цей Найменування банку:________________________________
Договір банківського вкладу «Накопичувальний (Особливий)», Код банку __________________
надалі Договір, про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1.
Банк, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, Правилами надання комплексних банківських послуг
юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у ПАТ «КРЕДОБАНК », надалі Правила, цим Договором та Тарифами Банку, надає
послуги по розміщенню коштів Клієнта в ___________________________________________, надалі Вклад, на Вкладному рахунку в Банку
(вид валюти)

№________________, надалі Вкладний рахунок, та їх поверненню з виплатою процентів, обумовлених Сторонами.

1.2. Порядок розміщення Вкладу
1.3. Дата розміщення Вкладу
1.4. Сума Вкладу

Шляхом переказу коштів на Вкладний рахунок з поточного рахунку
Клієнта.
Первинний внесок - в день підписання цього Договору (в межах тривалості
операційного часу, встановленого Банком);
Додаткові внески - протягом строку дії цього Договору.
Первинний внесок_______(_______________________________________);
сума числом та прописом, валюта Вкладу

1.5. Обмеження суми Додаткових внесків

1.6. Розмір процентної ставки по Вкладу
1.7. Строк розміщення Вкладу
1.8. Дата виплати процентів по Вкладу
1.9. Поповнення суми Вкладу
1.10. Дострокове повернення суми Вкладу
(її частини) за ініціативою Клієнта
1.11. Виплата процентів по Вкладу та
повернення Вкладу

Додаткові внески - у сумах не менше ніж встановлено п. 1.5. цього
Договору.
Мінімальна сума – не менше 5 000грн/500доларів США/500 Євро;
Максимальна сума – не обмежена.
Кількість Додаткових внесків не обмежена.
_______% річних
___________________ днів, з датою повернення __.__.20__ року.
Один раз в 3 місяці - в перший банківський день календарного місяця,
наступного за кожним третім календарним місяцем знаходження коштів на
Вкладному рахунку, а також в день повернення Вкладу.
Допускається, у сумах не менше ніж встановлено п. 1.5. цього Договору.
Не допускається.

Шляхом переказу на поточний рахунок Клієнта, зазначений в п. 1.12 цього
Договору, або на інший рахунок Клієнта, згідно поданої Клієнтом заяви
довільної форми.
1.12. Рахунок для виплати процентів по № ________________________________ в
Найменування банку _____________________________
Вкладу та повернення Вкладу
Код банку:____________________
1.13. Продовження (пролонгація) строку Допускається, за умови відсутності заперечень Сторін, щодо продовження
вкладних правовідносин за цим Договором, строк розміщення суми Вкладу
розміщення Вкладу
на Вкладному рахунку вважається продовженим (пролонгованим) на
аналогічний строк, зазначений в п. 1.7. цього Договору на умовах
процентних ставок Банку по даному банківському вкладу, які діють на день
такого продовження (пролонгації).
2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної
Сторони.
_______________
Банк

________________
Клієнт
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2.2. Цей Договір набуває чинності з дати зарахування суми Вкладу на Вкладний рахунок та діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. У випадку не розміщення Клієнтом Вкладу на Вкладному рахунку у
визначених п.п. 1.3. та 1.4. цього Договору терміні та сумі, Договір вважається неукладеним, кошти, що були переказані
Клієнтом, на Вкладний рахунок не зараховуються та підлягають поверненню, не пізніше наступного банківського дня, на
поточний рахунок Клієнта з якого вони були переказані.
2.3. Інші умови, щодо надання Банком послуг передбачених цим Договором, регламентуються Правилами, Тарифами
Банку та чинним законодавством України. Сторони підписанням даного Договору підтверджують, що ними погоджено всі
істотні договірні умови надання Банком послуг, передбачених цим Договором.
2.4. Шляхом підписання цього Договору, Клієнт:
- уповноважує (доручає) Банк, здійснювати, у відповідності до ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні», договірне списання коштів/банківських металів з рахунків, що відкриті, або будуть відкриті в
майбутньому Клієнтом в Банку, в порядку, на умовах та з підстав визначених Правилами та Тарифами Банку.
- підтверджує, що ознайомився з Правилами та Тарифами Банку;
- надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю бази персональних даних «Автоматизована банківська система «Б2», вчиняти з
персональними даними Клієнта, відповідні дії (заходи), в тому числі розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою,
обсязі та в порядку визначеними Правилами та чинним законодавством України;
- зобов’язується надавати Банку відомості/документи, необхідні для проведення уточнення інформації, щодо ідентифікації
та вивчення Клієнта, з метою дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту зміни інформації, що попередньо
надавалася Банку, у тому числі інформації, щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Клієнта.
(п.2.5. в наведеній нижче редакції застосовується у випадку, якщо Клієнтом виступає Фізична особа – підприємець)
2.5. Фактом укладення цього Договору Клієнт, який є фізичною особою-підприємцем підтверджує, що він проінформований
Банком про те, що:
1) грошові кошти на Поточних рахунках та Вкладних рахунках фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом
гарантування
вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
(надалі - Закон) незалежно від дня відкриття Поточного рахунку та/або Вкладного рахунку в Банку, в разі віднесення Банку
до категорії неплатоспроможних.
2) умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти, визначені Законом (зокрема, ч. 4 ст. 26). Детальна інформація про
гарантування коштів на Поточних рахунках та Вкладних рахунках, в т. ч. актуальна сума граничного розміру відшкодування
Фондом коштів, наявна на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет (http://www.fg.gov.ua).
3) нарахування процентів за коштами на Поточних рахунках та/або Вкладних рахунках припиняється в день початку
процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку).
4) відшкодування Фондом коштів на Поточних рахунках та/або Вкладних рахунках в іноземній валюті відбувається в
еквіваленті у гривні після перерахування суми коштів на Поточних рахунках та/або Вкладних рахунках за офіційним курсом
НБУ гривні до іноземних валют на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до статті 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з
підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти НБУ на день початку ліквідації Банку).
БАНК
ПАТ "КРЕДОБАНК"
________________________

КЛІЄНТ
__________________________
_________________________

________________________
М.П.
(підпис)

________________________
М.П.
(підпис)

Примірник «Договору банківського вкладу «Накопичувальний (Особливий» отримав
«_____»________________________20__ року ______________________(_____________________________)
(підпис)

(найменування Клієнта)

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток до Положення про здійснення Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників, затвердженого
рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року N 825) ознайомлений
(застосовується
у
випадку,
якщо
Клієнтом
виступає
Фізична
особа
–
підприємець)«_____»________________________20_ року
____________________
(_____________________________)
(підпис)
(П.І.Б. Клієнта)
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