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м.______

Договір строкового банківського вкладу №
«____» ___________ 20__ року

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ
ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ», юридична особа за законодавством України, (надалі – «Банк»), в особі
_______ , який(а) діє на підставі ______________________________, з однієї сторони, та
Вкладник ____________________ П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника
податків ____________, паспорт серії _________ № ______ , виданий _______________
«__»_______20_р., адреса: ____________________________, (надалі – «Вкладник», або
«Клієнт»), з іншої сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а
кожен окремо «Сторона», розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та
діючи добровільно, уклали цей Договір строкового банківського вкладу №__ від «__»
_________ 20__ р. (надалі – «Договір») про наступне:
І. ЗАЯВА про розміщення банківського вкладу
Я, ______________________________________________________________
«Вкладник», або «Клієнт»)

(надалі

–

прошу розмістити Вклад (Депозит) в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на
ім’я ________________________ на наступних умовах:
1. Параметри банківського Вкладу:
«_______________».
1.1. Назва Вкладу та
продукту
1.2. Вклад (сума,валюта) ______________ ( ____________).
______________ ( ____________) .
1.3. Мінімальна сума
Вкладу
«__» днів, починаючи з «__» ___.20__ р. до «__» ___.20__ р.
1.4. Строк залучення
включно.
Вкладу
«___» ____ 20__ р. або інша дата, визначена відповідно до
1.5. Дата повернення
Договору, у т.ч. дата дострокового розірвання Договору.
Вкладу/Кінцева дата
№ ________________, відкритий у Банку.
1.6. Поточний рахунок
1.7. Рахунок для сплати № ________________, відкритий у Банку.
процентів
№ ________________, відкритий у Банку.
1.8. Депозитний
рахунок
1.9. Процентна ставка на ___% (___ ___) річних або інша ставка визначена відповідно
до Договору в разі Пролонгації чи відповідно до додаткових
Вклад
договорів до цього Договору.
________.
1.10. Періодичність
сплати процентів на
Вклад
____________________________________.
1.11. Капіталізація
процентів
________________________________.
1.12. Пролонгація
Договору
1.13. Дострокове
________.
відкликання Вкладу
1.14. Поповнення Вкладу ________.
1.15. Вкладник погоджується, що умови дострокового повернення Вкладу (його частини),
можливість Пролонгації та її порядок додатково можуть визначатися Умовами
залучення депозитів.
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1.16. Сума Вкладу повинна бути зарахована на Депозитний рахунок у строк до «__»
___________20__р.
ІІ. Основні положення
2.1. Цей Договір строкового банківського вкладу №__ від «__» _______ 20__ року (надалі –
«Договір») складається із Заяви про розміщення банківського вкладу (надалі –
«Заява»), що є невід’ємною частиною цього Договору, Умов функціонування
банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків (надалі –
«Умови»), а також додаткових договорів до цього Договору. Договір є невід’ємною
частиною Договору комплексного банківського обслуговування (надалі – «Договір
комплексного обслуговування», «ДКО»), укладеного між Банком і Клієнтом на умовах
Правил надання банківських послуг на умовах комплексного банківського
обслуговування для клієнтів – фізичних осіб у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ», що розміщені на Офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua
(надалі – «Правила»).
2.2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі з великої літери, є визначеними
термінами і мають такі значення, які визначені для них в цьому Договорі та ДКО,
укладеного між Банком і Клієнтом на умовах Правил, а також Умов функціонування
банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків.
2.3. Банк відкриває Клієнту Депозитний рахунок для зарахування та обліку Депозиту.
2.4. Для відкриття Депозитного рахунка Вкладникові попередньо відкривається Поточний
рахунок (якщо Клієнт ще не має поточного рахунка в Банку) і здійснюється
ідентифікація,верифікація та вивчення Клієнта в порядку та на умовах, передбачених
договором про відкриття Поточного рахунка, іншими договорами між Клієнтом і
Банком, чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.
2.5. Унесення/перерахування Вкладником Вкладу на Депозитний рахунок та/або
поповнення Вкладу є підтвердженням того, що Вкладник виражає свою обізнаність та
цілковиту згоду з діючими процентними ставками на Вклад.
2.6. Підписанням Договору Вкладник підтверджує, що перед укладанням Договору Банк
ознайомив його з Умовами, у т.ч. Умовами залучення депозитів, переліком необхідних
документів, Тарифами, Вкладник згоден із ними та приймає їх як обов’язкові для
виконання.
2.7. Вкладник підтверджує, що зазначені в Договорі дані відповідають дійсності та дає
згоду Банку на перевірку достовірності наданої інформації.
2.8. Договір між Банком та Клієнтом на умовах Правил є укладеним із моменту прийняття
Банком від Клієнта Заяви, яка є акцептом Клієнта на укладення Договору на умовах
Правил (у т.ч. Умов). Заява вважається прийнятою Банком із моменту вчинення Банком
(уповноваженою особою Банку) відповідної відмітки на Заяві Клієнта.
2.9. Підписанням Договору Вкладник підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі
сторони Банку оригінальний примірник цього Договору.
IIІ. Умови функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних
(депозитних) рахунків є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на Офіційному
сайті Банку www.bisbank.com.ua.
3.1. На вимогу Вкладника Банк надає витяг з Умов функціонування банківських вкладів та
обслуговування вкладних (депозитних) рахунків, засвідчений уповноваженим
працівником Банку.
3.2. На вимогу Вкладника під час укладення Договору Банк надає Вкладнику розрахунок
його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням строкового Вкладу, в якому
зазначається наступна інформація:
1) сума нарахованих процентів за весь строк розміщення Вкладу, зазначений у Договорі;
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2) сума податків і зборів, які утримуються з Вкладника, за весь строк розміщення Вкладу,
зазначений в Договорі, із зазначенням інформації, що Банк виконує функції податкового
агента;
3) сума комісійних винагород та інші витрати Вкладника за періодами, пов'язані з
розміщенням та обслуговуванням Вкладу.
До укладення даного Договору Вкладник одержав Довідку про систему гарантування
вкладів фізичних осіб під підпис та ознайомлений з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується наведеним нижче підписом
Вкладника:
"_____"______________ 201__ р.

______________________________________
(підпис Вкладника)

Після укладення Договору Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб
видається у паперовій формі на вимогу Вкладника в строки, визначені чинним
законодавством.
ІV. Відмітка Банку про прийняття (реєстрацію) Заяви про розміщення банківського
вкладу від Вкладника:

___________

____________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Підпис уповноваженої
Банку та печатка Банку

ПІБ, посада уповноваженої особи
Банку

Дата
особи

V. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Вкладник:

