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м._________________                                                         "___" ___________ 20__ р. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

Банк: (повне найменування) Акціонерне 

Товариство «КРЕДОБАНК», від імені якого  на 

підставі довіреності _________________________, 

діє ______________ _______________ Відділення 

вул. ___________ АТ «КРЕДОБАНК» у 

м._________.  

Реквізити Банку: адреса:_______________________ 

___________________, код банку _______________,  

ідентифікаційний код юридичної особи__________, 

Офіційний ВЕБ-сайт (Сайт Банку): 

https/www.kredobank.com.ua 

 

Клієнт: (ПІБ)___________________________________________. 

Реквізити Клієнта: зареєстроване місце проживання:_________ 

_________________________, Паспорт: серія____ № _________, 

виданий (коли) __________ (ким) __________________________,   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

фізичної особи (надалі - РН ОКПП ФО):_____________________; 
 [При умові оформлення договору Довіреною особою додатково зазначається 
наступний пункт] 

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

діє:___________________________________________________ 

Паспорт: серія____ № _________, виданий (коли) __________ 

(ким) ______________,  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків фізичної особи (надалі - РН ОКПП ФО):____. 

разом надалі – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір банківського вкладу  (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 фізичним особам у Акціонерному товаристві «КРЕДОБАНК», надалі Правила, цим Договором та 

Тарифами Банку, надає послуги  по розміщенню коштів Клієнта в ____________________,  надалі - Вклад, на вкладному 
                                                                                                                       [валюта Вкладу]          

рахунку в Банку №___________, надалі Вкладний 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, діючи- 

ми 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.  

1.5.3. Додаткова бонусна процентна ставка -  встановлюється виходячи з розміру суми Вкладу, або розміру суми, яка 

є результатом додавання суми Вкладу та загальної суми вкладів, розміщених Клієнтом та/або особами, визначеними 

Клієнтом відповідно до  п. 1.14.1._Договору, на умовах банківського вкладу (Вид строкового вкладу «Family & Friends 

(Додатковий)»), надалі - Додатковий вклад/Додаткові вклади, а саме: 

- при сумі від 1000000 (одного мільйону) грн. (включно) до  2500000 (двох мільйонів п’ятсот тисяч) грн. - ___ % річних; 

- при сумі від 40000 (сорока тисяч) USD/EUR  (включно)  до100000 (ста тисяч) USD/EUR - ___ % річних; 

- при сумі від 2500000 (двох мільйонів п’ятсот тисяч) грн. (включно) або від 100000  (ста тисяч) USD/EUR  (включно) - 

___ % річних. Розмір додаткової бонусної ставки  визначається Банком щоденно. 

1.5.4. Процентна ставка при достроковому поверненні суми Вкладу за ініціативою Клієнта – __ % річних. 

1.6. Строк розміщення Вкладу  __________днів/місяців до __.__.20__ року.  

1.7. Дата виплати процентів по 

Вкладу 

Щомісячно, датою підписання Сторонами Договору, а також в день 

повернення Вкладу.   

1.8. Поповнення суми Вкладу  Не допускається. 

1.9. Дострокове повернення суми 

Вкладу за ініціативою Клієнта 

Допускається,  з дотриманням вимог  п. 6.6.1. Глави 2 Правил та п.3.4. Глави 

8 Правил. 

1.10.  Дострокове повернення частини 

суми 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 

Допускається, за умови відсутності заперечень Сторін, щодо продовження 

вкладних правовідносин за цим Договором,  строк розміщення суми Вкладу 
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на Вкладному рахунку вважається продовженим (пролонгованим) на аналогічний строк, зазначений в п. 1.6. цього 

Договору на умовах процентних ставок Банку по даного виду строкового вкладу, які діють в Банку на дату такого 

продовження (пролонгації). Порядок надання Сторонами заперечень щодо продовження вкладних правовідносин за 

Договором встановлюється Правилами.  

1.14. Умови щодо порядку розміщення 

Додаткових вкладів 

1.14.1. Особи, які мають право розмістити у Банку Додаткові вклади, 

визначаються Клієнтом на власний розсуд, шляхом заповнення Клієнтом 

отриманого від Банку бланку номерного сертифіката на розміщення Додаткового вкладу, надалі – Сертифікат, за 

формою  затвердженою Банком,  у якому зазначається інформація в обсязі необхідному для проведення Банком 

ідентифікації та верифікації, визначеної Клієнтом особи. Сертифікат скріплюється підписом Клієнта. 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». Клієнт має право визначити не більше 5 (п’яти) осіб, які мають право  

розмістити у Банку Додаткові вклади, при  цьому  кількість таких осіб зменшується на відповідну кількість Додаткових 

вкладів розміщених у Банку Клієнтом. 

1.14.2.  Підставою для розміщення у Банку Додаткового вкладу є Сертифікат.  Особа, визначена Клієнтом відповідно до  

п. 1.14.1. Договору, для розміщення в Банку Додаткового вкладу,  подає до Банку отриманий від Клієнта Сертифікат, 

оформлений відповідно до п. 1.14.1. Договору. Якщо Сертифікат не відповідає формі затвердженій Банком та/або не 

містить інформації в обсязі необхідному для проведення ідентифікації особи, яка подала до Банку Сертифікат та/або 

підпис Клієнта проставлений на Сертифікаті не відповідає зразку підпису Клієнта, зазначеному у Договорі, такий 

Додатковий вклад не приймається Банком для розміщення. 

1.14.3. Додаткові вклади розміщуються виключно у валюті, яка відповідає валюті Вкладу, в кількості не більше 5 (п’яти) 

вкладів. 

1.14.4.  Клієнт зобов’язаний забезпечити надійне збереження отриманих від 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 зразку підпису Клієнта, зазначеному в Договорі. 

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.-  

-  надає згоду (дозвіл) Банку на розкриття особам, визначеним відповідно до п. 1.14.1. Договору, будь-кому з них,  

інформації про суму Вкладу, розміщеного відповідно до Договору та персональні дані Клієнта, зазначені у Договорі. 

- підтверджує отримання від Банку 5 (п’яти) Сертифікатів за № ____________.  

 

БАНК 

АТ "КРЕДОБАНК" 

________________________ 

 

КЛІЄНТ 

   __________________________ 

_________________________   

 

________________________    ________________________ 

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

 

Примірник Договору банківського вкладу (Вид строкового вкладу «FAMILY&FRIENDS»(Основний)») отримав (-ла) 
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«_____»_________________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)        


