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Додаток 8.1.1.
до Правил надання комплексних банківських послуг юридичним особам
та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК»

Генеральний договір банківського вкладу (Особливий) №______
м._________________

"___" ___________ 20__ р.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК
Акціонерне товариство «КРЕДОБАНК» (надалі – Банк), місцезнаходження (адреса):________________________,
від імені якого на підставі довіреності ____________ код Банку ___________,
____________________________________________________ ідентифікаційний код юридичної особи ___________,
___________________________________________________,
веб-сайт Банку: www.kredobank.com.ua,
діє
______________
_______________ Відділення___________________________________________
Відділення__________________________________________,
з однієї сторони та
КЛІЄНТ
____________________________________________________
місцезнаходження (адреса):________________________,
_ (надалі – Клієнт), від імені якого на підставі ідентифікаційний код юридичної особи: _____________,
__________________________діє
E-mail:________________; номер телефону ___________.
_____________________________________ з іншої сторони,
Поточний рахунок № ______________________, відкритий в
Найменування банку: _______________________
Код банку: _________________
[заповнити для юридичної особи; для ФОП видалити]

місцезнаходження (адреса):_______________________,
ідентифікаційний номер (РН ОКПП) _______________,
паспорт: серія__ № ________, виданий (коли) ________
(ким)_________,
E-mail:________________; номер телефону ___________.
Поточний рахунок № ______________________, відкритий в
Найменування банку: _______________________
Код банку: _________________
[заповнити для ФОП; для юридичної особи видалити]

надалі за текстом разом – Сторони, уклали цей Генеральний договір банківського вкладу (Особливий), надалі Генеральний договір,
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
1.1. Банк, у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, Правилами надання комплексних банківських послуг
юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ “КРЕДОБАНК”, надалі Правила, цим Генеральним договором,
Додатковими договорами банківського вкладу до Генерального договору, надалі Додаткові договори, та Тарифами Банку, надає
послуги по розміщенню коштів Клієнта в ________________________________________, надалі Вклад/Вклади, на Вкладному
рахунку
(вид валюти)
в Банку №________________, надалі Вкладний рахунок, та їх поверненню з виплатою процентів, обумовлених Сторонами.
1.2. Порядок розміщення Вкладу/Вкладів
Розміщення Вкладу/Вкладів на Вкладному рахунку
здійснюється на підставі укладених Сторонами
Додаткових договорів, якими визначаються істотні
умови розміщення Вкладу/Вкладів, при цьому строк
розміщення Вкладу/Вкладів не може перевищувати
строку дії Генерального договору.
1.3. Строк дії Генерального договору
з __.__.20__ року по __.__.20__ року включно
1.4. Продовження (пролонгація) Генерального договору

Допускається, за умови відсутності заперечень Сторін,
щодо продовження вкладних правовідносин за
Генеральним договором. Строк дії Генерального
договору вважається продовженим (пролонгованим) на
аналогічний строк, зазначений в п. 1.3. цього
Генерального договору.
2.
ІНШІ УМОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
2.1. Цей Генеральний договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної
Сторони.
2.2. Цей Генеральний договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами.
2.3. Сторони мають права та несуть обов’язки, що випливають з цього Генерального договору, Правил, Тарифів Банку та чинного
законодавства України. У разі невиконання Стороною зобов’язань за цим Генеральним договором, ця Сторона відшкодовує іншій
Стороні завдані їй таким невиконанням збитки, а також несе іншу відповідальність згідно з чинним законодавством, Правилами,
Тарифами Банку.
2.4. Інші умови, щодо надання Банком послуг, передбачених цим Генеральним договором, регламентуються, Додатковими
____________________
Банк

____________________
Клієнт
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договорами, Правилами, Тарифами Банку та чинним законодавством України.
2.5. Шляхом підписання цього Генерального договору, Клієнт:
- уповноважує та безвідклично доручає Банку здійснювати, у відповідності до ст. 26 Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні», договірне списання коштів/банківських металів з усіх рахунків, що відкриті та/або будуть відкриті на
ім’я Клієнта в Банку, в сумах, належних до сплати Клієнтом Банкові згідно з Тарифами, Стандартними формами документів,
Правилами, та/або іншими договорами та/або з інших підстав, встановлених чинними законодавством;
- підтверджує, що ознайомився з Правилами та Тарифами Банку;
- надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта, відповідні дії
(заходи), в тому числі розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та чинним
законодавством України;
- зобов’язується надавати/забезпечити надання документів і відомостей, необхідних для здійснення заходів належної перевірки та
інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- зобов’язується надавати Банку відомості/оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують зміну інформації,
що надавалася Клієнтом до Банку, зокрема щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), установчих документів,
власників часток статутного капіталу чи прав голосу, місцезнаходження, представників та їх повноважень, контактних та інших
даних тощо, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту внесення таких змін;
- підтверджує, що отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» до підписання цього Договору.
(п.2.6. в наведеній нижче редакції застосовується у випадку, якщо Клієнтом виступає Фізична особа – підприємець)
2.6. Фактом укладення цього Генерального договору Клієнт, який є фізичною особою-підприємцем, підтверджує, що ознайомлений
з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Клієнт, після укладення з Банком Генерального договору, не рідше, ніж один раз на рік, зобов’язаний отримувати в Банку (у будьякому відділенні) довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, а Банк зобов’язаний надавати її Клієнту. У випадку не
звернення Клієнта до відділення Банку для отримання довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, у період (періоди)
передбачений цим пунктом Генерального договору, факт не звернення Клієнта не вважатиметься порушенням Банком обов’язку щодо
надання довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб після укладення Генерального договору.
Відповідно до пп. 3 п. 1 ст. 2 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вкладом є кошти в готівковій або безготівковій
формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах
договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи
нараховані відсотки на такі кошти.
БАНК
АТ "КРЕДОБАНК"
________________________

КЛІЄНТ
__________________________
_________________________

________________________
М.П.
(підпис)

________________________
М.П.
(підпис)

Примірник Генерального договору банківського вкладу отримав
«_____»________________________20__ року
_______________________(____________________________)
(підпис)
(П.І.Б.)
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