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Додаток №12
до Наказу П-LEG-2017-63 від 22.06.2017 р.

Банківська таємниця1
Договір банківського вкладу (депозиту)2
з Правилами № _____
м. _________

«___»____________20__ р.

АТ «УКРСИББАНК» (далі - Банк), від імені якого діє ____________________, на підставі ______________, з однієї сторони, і
Громадянин(-ка) ___________________________ (далі - Вкладник), з іншої сторони, надалі разом іменовані Сторони (окремо - Сторона) уклали
цей договір (далі - Договір) про нижченаведене:
Розділ 1. Основні умови Договору
1.1 Загальні умови Договору:
1.1.1. Підписуючи цей Договір, Вкладник погоджується з викладеною, у Правилах (договірних умовах) розміщення вкладів фізичних осіб АТ
«УКРСИББАНК», затверджених згідно з внутрішніми процедурами Банку та розміщених для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на
інформаційних стендах, що розташовані у приміщеннях установ Банку (далі – Правила), пропозицією Банку щодо розміщення Вкладником
грошових коштів, на умовах, встановлених цим Договором та Правилами.
1.1.2 Правила, після підписання Сторонами цього Договору, стають його невід’ємною частиною. Підписуючи цей Договір, Сторони
підтверджують, що досягли згоди за усіма істотними умовами, які викладені в цьому Договорі та Правилах.
1.1.3 Підписи Сторін під цим Договором вважаються одночасно підписами під Правилами, при цьому після підписання Сторонами цього
Договору, Правила не підлягають додатковому підписанню Сторонами і вступають в силу для Сторін одночасно із підписанням цього Договору.
1.2 Умови розміщення Вкладу:
1.2.1 Сума вкладу складає _________(____________________)_________ (далі - Вклад).
1.2.13 Вкладник вносить/розміщує на Рахунок(у), суму не менше ніж __________(_________).
1.2.2 Назва Вкладу «_______________».
1.2.3 Для розміщення Вкладу, в Банку відкривається вкладний рахунок № _________________ (далі - Рахунок).
1.2.4 Розмір процентної ставки складає ___ % річних.
1.2.5 Строк зберігання Вкладу з «___» ________ 20__ р. (Дата внесення) до «___» ___________ 20__р. (Дата повернення).
Строк зберігання Вкладу з «___» ________ 20__ р. (Дата внесення) до фактичної дати отримання Вкладником коштів в Банку. 4
1.2.6. У разі, якщо Вкладник не вимагає повернення строкового Вкладу в Дату повернення, то з цієї Дати дія Договору подовжується на такий
самий строк зберігання, якщо інше не встановлено Договором. В цьому разі Датою повернення Вкладу вважається остання дата строку,
на який було подовжено дію Договору.
5
1.2.7 Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладнику щомісячно ___ числа:6
- на рахунок № _____________7 код банку (МФО) ________, або
- готівкою через касу Банку.
1.2.78 Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладнику наприкінці строку дії Договору:9
- на рахунок №_____________ код банку (МФО) ___________, або
- готівкою через касу Банку.
1.2.710 Нараховані проценти за Договором зараховуються на Рахунок (капіталізація процентів) в останній робочий день місяця, а в разі закриття
Рахунку - в день такого закриття.
1.2.811 Мінімальна сума поповнення Вкладу повинна складати не менше ніж ___________ (_____________).12
1.2.9. Мінімальний залишок грошових коштів на Рахунку ________ (_________).13
1.2.10.14
Протягом строку дії Договору Вкладник або інша особа зобов’язаний(-на) щомісяця поповнювати Рахунок не пізніше числа, що
передує числу, аналогічному Даті внесення у кожному наступному місяці.
Після подовження строку дії Договору, згідно з п. 1.6. Правил, поповнення Рахунку здійснюється не пізніше числа, що передує числу,
аналогічному даті подовження строку дії Договору у кожному наступному місяці.
14
1.2.11.
Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на період з 29 по 31 число місяця, то при відсутності такого числа в наступних
місяцях, поповнення Рахунку здійснюється не пізніше останнього робочого дня такого місяця.
1.2.12.14
Якщо Дата внесення/дата подовження припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то поповнення Рахунку
здійснюється не пізніше попереднього робочого дня. 13
1.2.13.14У випадку не виконання умов п. 1.2.10. Договору процентна ставка за Договором зменшується на ___ % річних.
1.2.14.14Максимальна сума залишку коштів на Рахунку не може становити більше ніж __________(___________).
Розділ 2. Інші умови
2.1 Підписанням Договору Вкладник підтверджує, що:
- він надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати інформацію, в тому числі банківську
таємницю, в обсязі, встановленому Правилами;
- він ознайомлений і погоджується з Правилами, які є невід’ємною частиною Договору;
- він або його уповноважений представник отримав оригінал цього Договору з усіма додатками в день його підписання.
2.2. Вкладник повідомлений, що на дату укладення Договору гарантії Фонду поширюються на розмішені кошти вкладу.

1

зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється

Усі посилання в договорі носять інформативний характер і повинні виключатись з договору перед його укладенням.
Застосовується для вкладу «Активні гроші»
4
Для вкладу «Активні гроші»
5
Дана редакція п.1.2.6. використовується для вкладу «Щасливий вік» або «Надійний статок».
6
Обрати необхідний варіант.
Якщо у Вкладника не відкрито поточного або карткового рахунку та умови вкладу не передбачають капіталізації процентів, залишити варіант « готівкою через касу
Банку». Якщо у Вкладника відкрито поточний або картковий рахунок та строковий вклад без капіталізації процентів, залишити один з варіантів виплати процентів
Якщо передбачено капіталізацію процентів за строковим вкладом, залишити варіант виплати процентів « на рахунок № »
7
для строкових вкладів з капіталізацією процентів - вказати номер вкладного Рахунку. Для строкових вкладів без капіталізації процентів - вказати номер поточного
або карткового рахунку відмінного від номеру вкладного Рахунку.
8
Дана редакція п.1.2.7. використовується для вкладу «Гарантований капітал» та «Персональний план збагачення».
9
Обрати необхідний варіант.
Якщо у Вкладника не відкрито поточного або карткового рахунку та умови вкладу не передбачають капіталізації процентів, залишити варіант « готівкою через касу
Банку». Якщо у Вкладника відкрито поточний або картковий рахунок та строковий вклад без капіталізації процентів, залишити один з варіантів виплати процентів
Якщо передбачено капіталізацію процентів за строковим вкладом, залишити варіант виплати процентів « на рахунок № »
Банку». Якщо у Вкладника відкрито поточний або картковий рахунок, або передбачено капіталізацію процентів залишити обидва варіанти виплати процентів.
10
Для вкладу «Активні гроші»
11
У випадку вилучення пунктів, необхідно змінити нумерацію.
12
П.1.2.8. застосовується для вкладу «Щасливий вік» або «Персональний план збагачення».
13
П.1.2.9. застосовується для вкладу «Активні гроші»
14
Пп.1.2.10. – 1.2.14. застосовуються для вкладу «Персональний план збагачення».
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Своїм підписом у Договорі Вкладник засвідчує, що до укладання цього Договору він ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування
вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет за посиланням
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. Вкладник також підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд
гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам йому цілком зрозумілі.
Вкладник погоджується в подальшому отримувати від Банку не рідше ніж один раз на рік у паперовій або електронній формі (на розсуд Банку)
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб та зобов’язується повідомляти Банк про її одержання в тій формі, в якій Довідка була
отримана від Банку.
Розділ 3. Адреси, реквізити та підписи Сторін
3.1. Адреса та реквізити Банка:
АТ «УКРСИББАНК», Код за ЄДРПОУ: 09807750. SWIFT-код: KHABUA2K.
Адреса (місцезнаходження): 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12.
Код банку (МФО) 351005.
Адреса для листування: _______________________________, Телефон/факс: __________________.
3.2. Адреса та реквізити Вкладника:
____/П.І.Б. Вкладника/____, ідентифікаційний номер за ДРФО _______________________.
Зазначаються назва та реквізити документу, що посвідчує особу, наприклад: паспорт: серія та номер для старих українських паспортів або
номер для ID-паспортів або інший документ та його реквізити.
Рахунок № ______________________ код банку (МФО) _________.
Місце проживання/адреса для листування: ________________, Телефон/факс: _______________.
3.3. Підписи Сторін:
Вкладник:
Банк:
______________
_____________(________________)
(посада)
(підпис)
______________(_________________)
(підпис/ П.І.Б.) М.П.

До укладання даного Договору Вкладник (зазначається ПІБ Вкладника) (Зазначаються назва та реквізити документу, що посвідчує особу,
наприклад: паспорт: серія та номер для старих українських паспортів або номер для ID-паспортів або інший документ та його реквізити,
ІПН/реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________ Вкладника) ознайомлений з Довідкою про систему гарантування
вкладів фізичних осіб та переліком умов, за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти та за якими не поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перелік таких умов розміщений на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб в мережі Інтернет.

______________________
(підпис)

_________(зазначається ПІБ Вкладника)

