ДОГОВІР №___
банківського вкладу «ЗРОСТАННЯ/ ЗРОСТАННЯ ОНЛАЙН»
м. ____________

“___” _______________ 20_р.

Публічне
акціонерне
товариство
«КРЕДОБАНК»,
надалі
–
Банк,
в
______________________________________________________________________________________________________

особі

(посада, ПІБ Представника , назва відділення Банку)

«КРЕДОБАНК»
у
м.
_________,
з
однієї
сторони,
і
_____________________________________________________________________,
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 другої сторони, відповідно до умов Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Публічному
акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (надалі – Правила), уклали цей Договір про наступне:
1. Банк відкриває Клієнту Вкладний рахунок №_______________ (в національній валюті/доларах США/ЄВРО) на строк
___ днів/місяців до “___”_______20_ року.
«При умові оформлення договору на Третю особу додатково зазначається наступний пункт:»
1.1. Клієнт відкриває Вкладний рахунок і робить Вклад на користь __________________________________ (надалі Третя особа) (Паспорт: серія ___________, №___________, виданий ____________________. Рік народження
«____»______________ року).
2. Клієнт вносить (перераховує) на Вкладний рахунок кошти в сумі __________ (___________) гривень/доларів
США/ЄВРО (далі – сума Вкладу). Кошти на Вкладний рахунок можуть вноситися (перераховуватися) іншою фізичною
особою, за умови, що це не суперечить вимогам чинного законодавства України. При цьому внесення (перерахунок)
коштів на Вкладний рахунок підтверджується цим Договором та відповідним розрахунковим або касовим документом.
3. Сума Вкладу складається із первинного внеску, вказаного у п.2 цього Договору, наступних поповнень та
капіталізованих, відповідно до умов цього Договору процентів (При умові капіталізації процентів).
4. Розмір процентів, які нараховуються на суму Вкладу, становить ___% (_____) річних. Розмір бонусної процентної
ставки, яка нараховується на суму Вкладу, становить ____ % (____) річних.
5. Нараховані проценти перераховуються Клієнту один раз в місяць на рахунок №____________________ в
____________ (надалі - Рахунок), причому перша виплата процентів відбувається після того, як кошти знаходилися на
Вкладному рахунку не менше 1 (одного) календарного місяця.
Після завершення строку дії Вкладу або при достроковому припиненні вкладних правовідносин сума Вкладу
перераховується Клієнту на його Рахунок або на інший рахунок вказаний Клієнтом у відповідній заяві.
« При умові оформлення договору на Третю особу п.5 зазначається в наступній редакції:»
5. Нараховані проценти перераховуються Клієнту один раз в місяць на рахунок №____________________ в
____________ (надалі - Рахунок), причому перша виплата процентів відбувається після того, як кошти знаходилися на
Вкладному рахунку не менше 1 (одного) календарного місяця.
Після завершення строку дії Вкладу або при достроковому припиненні вкладних правовідносин сума Вкладу
перераховується Клієнту на його Рахунок або на інший рахунок вказаний Клієнтом у відповідній Заяві.
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.
«При проведені капіталізації процентів п.5 зазначається в наступній редакції:»
5. Нараховані проценти збільшують суму Вкладу в кінці кожного повного місяця знаходження коштів на Вкладному
рахунку (капіталізація процентів).
Після завершення строку дії Вкладу або при достроковому припиненні вкладних правовідносин сума Вкладу
перераховується Клієнту на рахунок №____________________ в ____________ (надалі - Рахунок) або на інший рахунок
вказаний Клієнтом у відповідній заяві.
«При проведені капіталізації процентів та При умові оформлення договору на Третю особу п.5 зазначається в
наступній редакції:»
5. Нараховані проценти збільшують суму Вкладу в кінці кожного повного місяця знаходження коштів на Вкладному
рахунку (капіталізація процентів).
Після завершення строку дії Вкладу або при достроковому припиненні вкладних правовідносин сума Вкладу
перераховується Клієнту на рахунок №____________________ в ____________ (надалі - Рахунок) або на інший рахунок
вказаний Клієнтом у відповідній заяві.
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.
6. Вкладний рахунок, протягом дії вкладних правовідносин, може поповнюватись додатковими внесками, в порядку
передбаченому Правилами, цим Договором та чинним законодавством України. При цьому, сума
ПАТ

готівкового та безготівкового поповнення не може перевищувати 100 000,00/20 000,00 (Сто тисяч/Двадцять тисяч)
гривень/доларів США/ЄВРО в календарний місяць.
7. Клієнт має право достроково припинити вкладні правовідносини та отримати суму Вкладу, в порядку визначеному
п. 6.6.1. Глави 2 Правил та п.3.4. Глави 8 Правил.
8. Дострокове зняття Клієнтом частини Вкладу не допускається.
9. За умови відсутності заперечень Банка/Клієнта щодо продовження вкладних правовідносин за цим Договором, строк
розміщення суми Вкладу на Вкладному рахунку вважається продовженим/пролонгованим на умовах процентних ставок
Банку по даному банківському вкладу, які діють на день такого продовження/пролонгації на кожний наступний
аналогічний строк, який зазначеній у п. 1 цього Договору.
У випадку дострокового припинення вкладних правовідносин після їх продовження/пролонгації проценти
виплачуються відповідно до п. 7 цього Договору з дати останнього продовження, а за попередні періоди – відповідно
до процентних ставок, які діяли на той час.
10. Операції, пов’язані з обслуговуванням та функціонуванням відкритого Вкладного рахунку, здійснюються в порядку,
передбаченому Правилами.
11. Вклади у Банку та проценти за вкладами у Банку гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд)
відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон). Умови, за яких Фонд не
відшкодовує відповідні кошти, визначені Законом (зокрема, ст. 26). Детальна інформація про гарантування Фондом
коштів, в т. ч. про актуальний граничний розмір відшкодування Фондом коштів, наявна на офіційному Інтернет-сайті
Фонду (http://www.fg.gov.ua).
Нарахування процентів за цим Договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (у
разі прийняття Національним банком України (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 такого рішення).
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні після перерахування суми
вкладу за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на день початку процедури виведення Банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до ст. 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).
12. Шляхом підписання цього Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомився з Правилами та діючими Тарифами
Банку.

Реквізити та підписи Сторін:
«При умові оформлення договору Довіреною особою в реквізитах Клієнта зазначаються дані Клієнта»
БАНК
КЛІЄНТ
ПАТ "КРЕДОБАНК"
(ПІБ)_____________________________
_______________________
Адреса:____________________________
м._____________, вул. ____________
Паспорт: серія________№______________
Код Банку _______________________,
Виданий___________________________
Код ЄДРПОУ ____________________
Реєстр. номер облік. картки:_____________
___________________________
____________________
М.П.

(підпис)

(підпис)

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
ознайомлений
«____» ___________ 20 _р.
_________________
(_________________________)
(підпис)

Примірник Договору отримав
«____» ___________ 20 _р .

_________________
(підпис)

(ПІБ Клієнта)

(_________________________)
(ПІБ Клієнта)

