
 

 ДОГОВІР №___ 

банківського вкладу «Family&Friends» 

(Основний) 

м. ____________        “___” _______________ 20_р. 

 

Публічне акціонерне товариство «КРЕДОБАНК», надалі – Банк, в особі _________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (посада,  ПІБ Представника , назва відділення Банку) 

ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. _________, з однієї сторони, і 

_____________________________________________________________________, який 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 гривні/доларах США/ЄВРО на строк ___ днів/місяців 

до “___”_______20_ року. 

2. Клієнт вносить (перераховує) на Вкладний рахунок кошти в сумі __________ (___________) гривень/доларів 

США/ЄВРО (далі – сума Основного 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 Основного вкладу складається із первинного внеску, вказаного у п. 2 цього Договору. 

4. Розмір процентів, які нараховуються на суму Основного вкладу, становить ___% (_____) річних. Розмір бонусної 

процентної ставки, яка нараховується на суму Основного вкладу, становить ____ % (____) річних. На суму Основного 

Вкладу може нараховуватися також додаткова бонусна ставка за умов та в порядку, що визначені в п.п. 4.1 даного 

Договору. 

4.1. Умови та порядок нарахування додаткової бонусної ставки. 

4.1.1. Додаткова бонусна ставка на суму Основного вкладу нараховується залежно від розміру суми Основного вкладу за 

цим Договором, а у випадку розміщення в Банку вкладів, на умовах договору банківського вкладу «Family&Friends» 

(додатковий) (далі - Додаткові вклади), - залежно від сукупного розміру суми Основного вкладу та Додаткових вкладів.  

4.1.2. Розміщення Додаткових вкладів може здійснюватися безпосередньо Клієнтом, або особами, визначеними Клієнтом, 

в порядку передбаченому цим Договором, 

4.1.3. Додаткові вклади розміщуються виключно у валюті, яка відповідає валюті Основного вкладу, в кількості не більше 

5 (п’яти) вкладів. 

4.1.4. Клієнт вправі на власний розсуд визначити не більше 5 (п’яти) осіб, при розміщенні якими в Банку Додаткових 

вкладів, суми таких Додаткових вкладів разом з сумою Основного вкладу за цим Договором, враховуватимуться при 

нарахуванні додаткової бонусної ставки. При цьому, кількість таких осіб зменшується на відповідну кількість Додаткових 

вкладів у Банку розміщених безпосередньо на ім’я Клієнта.   

Визначення такої особи/осіб здійснюється Клієнтом самостійно на власний вибір, шляхом заповнення Клієнтом 

отриманого в Банку бланку номерного сертифіката на розміщення Додаткового вкладу, встановленого Банком зразку 

(далі – Сертифікат), у якому зазначається інформація необхідна для проведення Банком ідентифікації, визначеної 

Клієнтом особи. Сертифікат скріплюється підписом Клієнта.  

4.1.5. Розміщення Додаткового вкладу особи, визначеної Клієнтом у порядку передбаченому п. 4.1.4, здійснюється 

Банком за умови надання такою особою заповненого та підписаного Клієнтом Сертифіката. Якщо Сертифікат не 

міститиме інформації в обсязі необхідному для проведення ідентифікації визначеної Клієнтом особи та/або підпис 

Клієнта проставлений на Сертифікаті не відповідатиме взірцю підпису Клієнта в актуальній картці зі зразком підпису 

Клієнта, наявній в Банку, такий Додатковий вклад не приймається Банком для розміщення.    

4.1.6. Клієнт зобов’язаний забезпечити надійне збереження отриманих в Банку Сертифікатів з метою уникнення їх 

неправомірного використання будь-ким. Банк не несе відповідальності за неправомірне використання Сертифіката у т.ч. 

і за умови, якщо підпис Клієнта на Сертифікаті візуально відповідає підпису Клієнта в актуальній картці зі зразком 

підпису Клієнта, наявній в Банку. 

4.1.7. Розміри додаткової бонусної ставки визначаються наступним чином: 

Сума Основного вкладу або сукупний розмір суми 

Основного Вкладу та Додаткових вкладів 

Розмір додаткової процентної ставки, 

% річних 

від 1 (одного) млн. грн. 00 коп. (включно) 

до 2 (двох) млн. 500 (п’ятсот) тисяч грн. 00 коп. 

 

від 40 тис USD/EUR  (включно) 

до 100 тис USD/EUR 

 

від 2 (двох) млн. 500 (п’ятсот) тис. грн. 00 коп. (включно) 

 

від 100 тис USD/EUR  (включно) 

 

4.1.8. Визначення розміру додаткової бонусної ставки здійснюється щоденно.  

 

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 Основного вкладу або при достроковому припиненні вкладних правовідносин сума 

Основного вкладу перераховується Клієнту на його Рахунок або на інший рахунок вказаний Клієнтом у відповідній заяві. 

6. Поповнення Основного вкладу не допускається. 

7. Клієнт має право достроково припинити вкладні правовідносини та отримати суму Основого Вкладу, в порядку 

визначеному п. 6.6.1. Глави 2 Правил та п.3.4. Глави 8 Правил. 

8. Дострокове зняття Клієнтом частини Основного вкладу не допускається. 

9. За умови відсутності заперечень Банка/Клієнта щодо продовження  вкладних правовідносин за цим Договором,  строк 

розміщення суми Основного 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 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. Клієнт надає Банку згоду на розкриття  особам (будь-кому з них), що визначені ним у Сертифікатах, зазначених у 

цьому Договорі, інформації про Основний вклад (суму Основного вкладу за певний період)  та Клієнта (персональні дані, 

зазначені в цьому Договорі). 

13. Клієнт підтверджує отримання від Банку 5 (п’яти) Сертифікатів за № ____________. Сертифікати, що видаються на 

виконання умов цього Договору не являються цінними паперами у значенні, що застосовується у Законі України «Про 

цінні папери та фондовий ринок». 

14. Шляхом підписання цього Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомився Правилами та діючими Тарифами Банку. 

  

Реквізити та підписи Сторін: 
БАНК        КЛІЄНТ 

 
ПАТ "КРЕДОБАНК" (ПІБ)_____________________________ 

_______________________  Адреса:____________________________ 

м._____________, вул. ____________  Паспорт: серія________№____________ 

Код Банку _______________________, Виданий___________________________ 

Код ЄДРПОУ ____________________ Реєстр. номер облік. картки:__________ 

          ___________________________                    ____________________ 
М.П.                    (підпис)                                 (підпис) 

 

 

 

Примірник Договору отримав   «_____» ______________ 20 _р .                       _________________ (_________________________) 

                                                                                                                                                  (підпис)                         (ПІБ Клієнта) 
 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений 

«____» ___________ 20 _р.                          _________________                                    (_________________________)  
                                                                                                (підпис)                                                              (ПІБ Клієнта) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fg.gov.ua/


 

ДОГОВІР №___ 

банківського вкладу «Family&Friends » 

(додатковий)  

м. ____________        “___” _______________ 20_р. 

 

Публічне акціонерне товариство «КРЕДОБАНК», надалі – Банк, в особі _________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (посада,  ПІБ Представника , назва відділення Банку) 

ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. _________, з однієї сторони, і 

_____________________________________________________________________, який 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 _____________________________________). 

 

«При умові оформлення договору особою, що розмістила Основний вклад:» 
з другої сторони,  відповідно до умов Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Публічному 

акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (надалі – Правила),  Договору №___банківського вкладу «Family&Friends» 

(основний) від __.__.20__року, укладеного між Банком та Клієнтом (далі – Основний договір), 

 

«При умові оформлення іншою особою за пред’явлення Сертифікату:» 

з другої сторони,  відповідно до умов Правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у Публічному 

акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК» (надалі – Правила),  Договору №___банківського вкладу «Family&Friends» 

(основний) від __.__.20__року, укладеного між Банком та ____(ПІБ особи)_____ 

(далі – Основний договір) та Сертифікату на розміщення банківського вкладу «Family&Friends» № ______________ (далі 

- Сертифікат), 

 

уклали цей Договір про наступне: 

1. Банк відкриває Клієнту Вкладний рахунок  №_______________ в  гривні/доларах США/ЄВРО на строк ___ 

днів/місяців до “___”_______20_ року. 

3. 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.  

4. Сума Вкладу складається із первинного внеску, вказаного у п.2 цього Договору. 

4. Розмір процентів, які нараховуються на суму Вкладу, становить ___% (_____) річних. Розмір бонусної процентної 

ставки, яка нараховується на суму Вкладу, становить ____ % (____) річних. На суму Вкладу може нараховуватися також 

додаткова бонусна ставка за умов та в порядку, що визначені в п.п. 4.1 даного Договору. 

4.1. Умови та порядок нарахування додаткової бонусної ставки. 

4.1.1. Додаткова бонусна ставка на суму вкладу нараховується залежно від сукупного розміру суми вкладу за Основним 

договором (далі – Основний вклад), вкладів розміщених у Банку з дотриманням порядку, встановленого  Основним 

договором на умовах договорів «Family&Friends» (додатковий) та вкладу за цим Договором (далі – Додаткові вклади).  

4.1.2. Розміри додаткової бонусної ставки визначаються наступним чином: 

Сукупний розмір суми Основного Вкладу та Додаткових 

вкладів 

Розмір додаткової процентної ставки, 

% річних 

від 1 (одного) млн. грн. 00 коп. (включно) 

до 2 (двох) млн. 500 (п’ятсот) тисяч грн. 00 коп. 

 

від 40 тис USD/EUR (включно)  

до 100 тис USD/EUR  

 

від 2 (двох) млн. 500 (п’ятсот) тис. грн. 00 коп. (включно) 

 

від 100 тис USD/EUR (включно) 

 

4.1.3. Визначення розміру додаткової бонусної ставки здійснюється щоденно. 

4.1.4. Додаткова бонусна ставка за даним Договором діє протягом дії даного Договору та Договору про розміщення в 

Банку Основного договору. Після припинення дії Договору про розміщення в Банку Основного договору додаткова 

бонусна ставка за даним Договором не нараховується.  

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. 

6. Поповнення Вкладу не допускається. 

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 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. Клієнт надає Банку згоду на розкриття  особам (будь-кому з них), що визначені у Сертифікатах, зазначених в 

Основному Договорі, інформації про вклад розміщений згідно цього Договору (суму цього вкладу за певний період) та 

Клієнта (персональні дані, зазначені в цьому Договорі). 

13. Шляхом підписання цього Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомився Правилами та діючими Тарифами Банку. 

14. Сертифікат зазначений у цьому Договорі не являються цінним папером у значенні, що застосовується у Законі України 

«Про цінні папери та фондовий ринок». 

  

Реквізити та підписи Сторін: 
 

БАНК        КЛІЄНТ 

 
ПАТ "КРЕДОБАНК" (ПІБ)________________________________ 

_______________________  Адреса:______________________________ 

м._____________, вул. ____________  Паспорт: серія________№________________ 

Код Банку _______________________, Виданий_______________________________ 

Код ЄДРПОУ ____________________ Реєстр. номер облік. картки:_____________ 

          ___________________________                    ____________________ 
М.П.                    (підпис)                                 (підпис) 

 

 

 

Примірник Договору отримав   «_____» ______________ 20 _р .                       _________________ (_________________________) 

                                                                                                                                                  (підпис)                         (ПІБ Клієнта) 
 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений 

«____» ___________ 20 _р.                          _________________                                    (_________________________)  
                                                                                                (підпис)                                                              (ПІБ Клієнта) 

 

 

http://www.fg.gov.ua/

