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м._________________                                                   "___" ___________ 20__ р. 

                                                      РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

                                                                 БАНК 

Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – 

Банк), від імені якого на підставі довіреності 

_________________________________________________, 

діє ______________ _______________ Відділення вул. 

___________ АТ «КРЕДОБАНК» у м._________, з однієї 

сторони та 

Адреса:___________________________________________ 

Код Банку ___________  

код ЄДРПОУ Банку___________ 

Інтернет-сторінка Банку: www.kredobank.com.ua 

Відділення вул. __________________ АТ "КРЕДОБАНК" у 

м. ___________ 

                                                                КЛІЄНТ  

_________________________________________________, 

що проживає _________________ (надалі – Клієнт), 

«При умові оформлення договору Довіреною особою 

додатково зазначається наступний пункт»: 

від імені якого/якої на підставі Довіреності №__ від «__» 

__________ _____р. діє____________ (Паспорт: 

серія______, №___, виданий_________, реєстр. номер 

облік. картки:______________________, адреса 

реєстрації_____________) 

з іншої сторони, надалі за текстом разом – Сторони, уклали 

цей Договір банківського вкладу, надалі Договір,  про 

наступне: 

Адреса:______________________________________  

Паспорт: серія __________ №_____________  

Виданий___________________ 

Реєстр. номер облік. картки_____________________ 

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

1.1. Банк, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, Правилами надання комплексних 

банківських послуг фізичним особам у Fкціонерному товаристві «КРЕДОБАНК», надалі Правила, цим Договором та 

Тарифами Банку, надає послуги  по розміщенню коштів Клієнта  

«При умові оформлення договору на Третю особу додатково зазначається наступний пункт»: 

на користь _____________ (надалі- Третя особа) (Паспорт: серія______, №_______, виданий _______________, рік 

народження «__» ____________  року) 

в ________________________,  надалі Вклад, на Вкладному рахунку в Банку №________________,   надалі Вкладний 

              (вид валюти) 

 рахунок  та їх поверненню з виплатою процентів, обумовлених Сторонами. 

1.2. Порядок розміщення Вкладу Шляхом  переказу суми Вкладу на Вкладний рахунок з поточного рахунку 

Клієнта або шляхом внесення коштів через касу Банку на Вкладний рахунок 

1.3. Дата розміщення Вкладу «__» ______________ 20__ р.  

1.4. Сума Вкладу _______(________________________________) гривень/доларів США/євро  

                       сума числом та прописом, валюта Вкладу 

1.5. Розмір процентної ставки по 

Вкладу  

1.5.1. Основна процентна ставка -  _______% річних.  

1.5.2. Бонусна процентна ставка – встановлюється Тарифами Банку, 

діючими на дату нарахування бонусної процентної ставки, для Тарифного 

пакету на умовах якого обслуговується Клієнт у Банку. При цьому 

Тарифами Банку для окремих Тарифних пакетів бонусна процентна ставка  

може бути встановлена у значенні 0 (нуль) % річних. Порядок застосування 

бонусної процентної  ставки встановлюється Правилами.  

1.6. Строк розміщення Вкладу  __________місяців до __.__.20__ року.  

1.7. Дата виплати процентів по 

Вкладу 

(при щомісячній виплаті процентів) 

Щомісячно, датою підписання  Сторонами цього Договору, а також в день 

повернення суми Вкладу. 

(при виплаті процентів в кінці терміну) 

В день повернення суми Вкладу. 

1.8. Поповнення суми Вкладу  Не допускається. 

1.9.  Дострокове повернення суми 

Вкладу за ініціативою Клієнта 

Не допускається,  

1.10.  Дострокове повернення частини 

Вкладу за ініціативою Клієнта 

Не допускається 

 

1.11. Виплата процентів по Вкладу та 

повернення Вкладу 

Шляхом переказу на поточний рахунок Клієнта, зазначений в п. 1.12. цього 

Договору або на інший рахунок Клієнта, згідно поданої Клієнтом заяви 

1.12.  Рахунок для виплати процентів 

по Вкладу та повернення Вкладу  

Відкритий в Банку поточний рахунок Клієнта № :____________.   

 

1.13. Продовження (пролонгація) 

строку розміщення Вкладу 

Не допускається. 

http://www.kredobank.com.ua/
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2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

2.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної 

Сторони.  

2.2. Цей Договір набуває чинності з дати зарахування суми Вкладу на Вкладний рахунок та діє до повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  

2.3. У випадку відсутності в продуктовій лінійці вкладів Банку даного виду строкового Вкладу, Банк має право 

запропонувати Клієнту інший вид строкового вкладу про що повідомляє Клієнта за 30 (тридцять) календарних днів до 

спливу строку повернення даного строкового Вкладу, в порядку передбаченому Правилами.  У випадку неукладення  

Клієнтом з Банком договору банківського вкладу на запропонованих Банком умовах, сума Вкладу повертається Клієнту 

в порядку передбаченому п. 1.11. цього Договору.   

2.4. 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. 

2.5.  Шляхом підписання цього Договору, Клієнт:  

- підтверджує, що ознайомився з Правилами та діючими 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 протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у випадку зміни інформації, що надавалася Клієнтом до 

Банку, зокрема про закінчення строку (припинення) дії, втрату чинності чи визнання недійсними раніше поданих до 

Банку документів, інформації щодо представників та їх повноважень, контактних даних тощо, -протягом 5 (п’яти) 

робочих днів з моменту настання відповідної події; 

- підтверджує, що  до укладення цього Договору отримав Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

«При умові оформлення договору на Третю особу додатково зазначається наступний пункт» 

2.6. При першому зверненні Третьої особи до Банку щодо набуття прав вкладника за Вкладом згідно цього Договору, 

Банк на підставі відповідної заяви Третьої особи змінює реквізити Рахунку для виплати нарахованих процентів та суми 

Вкладу. 

 

 

БАНК 

АТ "КРЕДОБАНК" 

________________________ 

 

КЛІЄНТ 

   __________________________ 

_________________________   

 

________________________    ________________________ 

М.П.                    (підпис)          М.П.                  (підпис) 

 

 

Примірник Договору банківського вкладу (Вид строкового вкладу «Прибутковий») отримав (-ла) 

«_____»_________________20__року        _______________________(_____________________________) 

                                                      (підпис)                                                (ПІБ)     

 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого 

рішенням  виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року №825) ознайомлений 

(-на) 

 

«_____»______________20_ року          __________________________ (_____________________________)  

       (підпис)                                               (ПІБ)        


