м.______

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», юридична особа за
законодавством України (надалі – «Банк»), в особі (зазначається ПІБ представника Банку), який(а)
діє на підставі (зазначається вид документу, на підставі якого діє представник Банку, його номер та
дата), з однієї сторони, та
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у разі відкриття вкладу вкладником)
_(П.І.Б. Вкладника) (надалі – «Вкладник»), з іншої сторони,
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу представником за Довіреністю)
_(П.І.Б. Вкладника) (надалі – «Вкладник»), від імені якого діє довірена особа____ (П.І.Б. Довіреної
особи), на підставі Довіреності, посвідченої ______________ нотаріусом _____________
нотаріального округу (П.І.Б. нотаріуса) __.__.20__р. за реєстром № ____, з іншої сторони,
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу законним представником на ім’я малолітньої особи)
_(П.І.Б. представника малолітньої особи), що діє від імені малолітньої особи _(П.І.Б. малолітньої
особи) __.__.____ року народження (надалі – «Вкладник»), 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:
1. ЗАЯВА про розміщення банківського вкладу
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у разі відкриття рахунку вкладником)
Я, (П.І.Б Вкладника) (надалі – «Вкладник»), прошу розмістити Вклад (Депозит) в АТ «БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на наступних умовах:
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу представником за довіреністю)
Я, (П.І.Б Вкладника) (надалі – «Вкладник»), в особі представника за довіреністю, яким є _ (П.І.Б
представника) прошу розмістити Вклад (Депозит) в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
на наступних умовах:
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу законним представником на ім’я малолітньої особи)
Я, (П.І.Б представника малолітньої особи), що діє від імені малолітньої особи (П.І.Б малолітньої
особи) __.__.____року народження (надалі – «Вкладник»), прошу розмістити Вклад (Депозит) в АТ
«БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» на наступних умовах:
1. Параметри банківського Вкладу:
_____
1.1. Назва Вкладу
_____
1.2. Валюта Вкладу
____________,___ (сума вкладу цифрами)____ (валюта)
1.3. Сума Вкладу
(_______________) (сума вкладу прописом)___ (валюта)
____________,___ (сума вкладу цифрами)____ (валюта)
1.4. Мінімальна сума Вкладу
«__» днів, починаючи з «__» ___.20__ р. до «__» ___.20__ р.
1.5. Строк залучення Вкладу
«___» ____ 20__ р. або інша дата, визначена відповідно до
1.6. Кінцева дата Вкладу /
Договору.
Дата повернення Вкладу
IBAN ________________, відкритий у Банку.
1.7. Поточний рахунок
IBAN ________________ , відкритий у Банку.
1.8. Рахунок для сплати
процентів
IBAN ________________, відкритий у Банку.
1.9. Вкладний (Депозитний)
рахунок
1.10. Процентна ставка на
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у випадку фіксованої процентної ставки)
Вклад
___% річних або інша ставка, визначена відповідно до Договору
в разі Пролонгації чи відповідно до додаткових договорів до
цього Договору.
Банк ______________________________

Вкладник____________________________

1.11. Періодичність сплати
процентів на Вклад
1.12. Капіталізація процентів
(приєднання до Суми
Вкладу)
1.13. Поновлення Строку
залучення Вкладу
(Пролонгація)
1.14. Дострокове відкликання
Вкладу (частини
Вкладу)/право зняття
(часткового зняття)
Вкладу до закінчення
Строку залучення
Вкладу
1.15. Поповнення Вкладу

АБО
(зазначається у випадку градації процентної ставки)
___% річних - з «__» ____ 20__р. до «__» ____ 20 __р.;
___% річних - з «__» ____ 20__р. до «__» ____ 20 __р.
або інша ставка, визначена відповідно до Договору в разі
Пролонгації чи відповідно до додаткових договорів до цього
Договору.
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
В кінці строку залучення Вкладу
АБО
Щомісячно
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
Не передбачена.
АБО
Передбачена.
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
Не здійснюється
АБО
Здійснюється автоматично.
Вибрати необхідне з нижченаведеного:
Не передбачено.
АБО
Передбачено.

Вибрати необхідне з нижченаведеного:
Не передбачено.
АБО
Передбачено.

1.16. Сума Вкладу повинна бути зарахована на Вкладний (Депозитний рахунок), номер якого
зазначений у п. 1.9 даного Договору, у строк до «__» ___________20__р.
1.17. Повернення Вкладу (Депозиту) здійснюється Банком на Поточний рахунок Вкладника чи
інший рахунок, зазначений в Заяві, в Кінцеву дату Вкладу, окрім Вкладів (Депозитів), умовами яких
передбачено автоматичне поновлення Строку залучення Вкладу (Пролонгація). Виплата коштів із
відповідного Поточного рахунку здійснюється готівкою через касу Банку або шляхом безготівкового
перерахування за визначеними Вкладником реквізитами.
2. Основні положення
2.1. Цей 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, а також додаткових договорів до цього Договору. Цей Договір є
невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування (надалі – «ДКО»),
укладеного між Банком та Вкладником на умовах Правил надання банківських послуг на умовах
комплексного банківського обслуговування для клієнтів – фізичних осіб у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», що розміщені на Офіційному веб-сайті Банку www.bisbank.com.ua (надалі –
«Правила»).
2.2. Умови функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків
(надалі – «Умови») є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на Офіційному веб-сайті Банку
www.bisbank.com.ua. На вимогу Вкладника Банк надає витяг з Умов функціонування банківських
вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків, засвідчений уповноваженим працівником
Банку.
2.3. На вимогу Вкладника під час укладення Договору Банк надає Вкладнику прогнозований
розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням строкового Вкладу на дату укладення
Договору, в тому числі:
1) суму процентів, що будуть нараховані за весь строк розміщення Вкладу, зазначений у Договорі;
2) суму податків і зборів, які будуть утримані з Вкладника, за весь строк розміщення Вкладу,
зазначений у Договорі, із визначенням інформації, що Банк виконує функції податкового агента;
Банк ______________________________

Вкладник____________________________

3) суму комісійних винагород та інших витрат Вкладника.
2.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі з великої літери, є визначеними термінами і
мають значення, які визначені для них в цьому Договорі та ДКО, укладеному між Банком та
Вкладником на умовах Правил, а також Умов.
2.5. Банк відкриває Вкладнику Вкладний (Депозитний) рахунок для зарахування та обліку Вкладу
(Депозиту).
2.6. До відкриття Вкладного (Депозитного) рахунка Вкладнику попередньо відкривається Поточний
рахунок (якщо Вкладник ще не має поточного рахунка в Банку) і здійснюється ідентифікація,
верифікація та вивчення Вкладника, передбачених Договором Поточного рахунка, іншими
договорами між Вкладником та Банком, чинним законодавством України та внутрішніми
документами Банку.
2.7. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що перед укладанням Договору Банк
ознайомив його з Умовами, у т.ч. з Умовами залучення депозитів, переліком необхідних документів,
Тарифами, Вкладник згоден із ними та приймає їх як обов’язкові для виконання.
2.8. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він згодний з тим, що за послугою
залучення у Вклади, а також за додаткові послуги Банк нараховує комісії та інші плати в порядку і
розмірах, передбачених Тарифами Банку, діючими на дату здійснення операції. Вкладник
погоджується з тим, що Банк має право вносити зміни в Умови залучення депозитів та в Тарифи в
порядку, зазначеному в Правилах та відповідних Умовах. Зміни до Умов залучення депозитів
набувають чинності через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати розміщення відповідних змін на
Офіційному веб-сайті Банку, якщо тільки при розміщенні таких змін на Офіційному веб-сайті Банку
не буде передбачено, що вони набувають чинності в іншу дату.
2.9. Банк інформує Вкладника про зміну Тарифів за 30 (тридцять) календарних днів до дати набрання
чинності змін до Тарифів шляхом одного чи кількох із наступних способів: надсилання повідомлення
про такі зміни поштою, електронною поштою, через систему дистанційного обслуговування клієнтів
(Інтернет-банкінґ), або іншими дистанційними каналами обслуговування у випадку наявності
відповідної технічної можливості, або SMS-повідомленням на мобільний телефон Вкладника, або
шляхом розміщення в приміщеннях Банку та на Офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет
www.bisbank.com.ua (за наявності технічної можливості) із зазначенням дати набрання чинності новими
Тарифами.
2.10. Внесення/перерахування Вкладником суми Вкладу (Депозиту) на Вкладний (Депозитний)
рахунок та/або поповнення Вкладу (Депозиту) є підтвердженням того, що Вкладник виражає свою
обізнаність та цілковиту згоду з діючими процентними ставками на Вклад (Депозит).
2.11. Протягом дії цього Договору Вкладник має право звертатись до Банку з питань виконання
сторонами умов цього Договору. При цьому Вкладник погоджується, що таке звернення Вкладник
може здійснювати одним із способів (за вибором Вкладника), наведених нижче:
- особисто за місцем знаходження Банку або будь-якого відділення Банку;
- шляхом направлення поштового повідомлення на адресу Банку, зазначену на Офіційному веб-сайті
Банку в мережі Інтернет www.bisbank.com.ua;
- шляхом електронного звернення на електронну адресу Банку за відповідним посиланням на
Офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет www.bisbank.com.ua;
- у телефонному режимі на Гарячу лінію Банку.
2.12. Вкладник має право звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до
уповноважених державних органів, в тому числі до Національного банку України, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, а також до суду.
2.13 Вкладник підтверджує, що зазначені в Договорі дані відповідають дійсності та дає згоду Банку
на перевірку достовірності наданої інформації.
2.14. У разі невиконання або неналежного виконання Банком зобов'язань за Договором Банк несе
відповідальність відповідно до Правил та Умов, а також чинного законодавства України.
У разі несвоєчасного повернення коштів Вкладнику з вини Банку, Банк сплачує Вкладнику пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на дату прострочення, від суми простроченого
платежу за кожен день такого прострочення.
2.15. Сторона цього Договору звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання за
Договором, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), а саме: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі,
війни, страйки, військові дії, терористичні акти, блокади, громадські заворушення, антитерористичні
операції, перебої та/або коливання в постачанні електроенергії, втручання органів державної влади
шляхом прийняття нормативно-правових актів та/або дій, які заважають діяльності Сторін (окрім
Банк ______________________________

Вкладник____________________________

актів індивідуального характеру, застосовних до однієї зі Сторін) тощо, що засвідчуються Торговопромисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими
палатами.
2.16. Цей Договір між Банком та Вкладником на умовах Правил є укладеним із моменту прийняття
Банком від Вкладника Заяви, яка є акцептом Вкладника на укладення Договору на умовах Правил (у
т.ч. Умов). Заява вважається прийнятою Банком із моменту вчинення Банком (уповноваженою
особою Банку) відповідної відмітки про прийняття (реєстрацію) Заяви про розміщення банківського
вкладу.
2.17. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що перед укладенням цього Договору
Банк надав йому інформацію, зазначену в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Підписанням Договору Вкладник підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі сторони Банку
оригінальний примірник цього Договору.
Підписанням Договору Вкладник підтверджує, що 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:
"_____"______________ 20__ 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.
Відмітка Банку про прийняття (реєстрацію) Заяви про розміщення банківського вкладу

___________

____________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________

Підпис уповноваженої особи Банку
та печатка Банку

ПІБ, посада уповноваженої особи Банку

Дата

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

(зазначається адреса відділення Банку)
(Телефон)

_____________/________________/
(П.І.Б.)

Банк ______________________________

Вибрати необхідне з нижченаведеного:
(зазначається у разі відкриття вкладу вкладником)
Вкладник:
ПІБ_____________________________________
Паспорт серія __ №______ дата видачі __.__.__р.
Виданий: _______________________________
Реєстраційний номер ОКПП:
Адреса реєстрації:
___________________________________________
Адреса електронної пошти:____________
____________________
Телефон: __________________________________
_______________________/____________________
(П.І.Б.)
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу
представником за довіреністю)
Вкладник:
ПІБ_____________________________________
Вкладник____________________________

Паспорт серія __ №______ дата видачі __.__.__р.
Виданий: _______________________________
Реєстраційний номер ОКПП:
Адреса реєстрації:
___________________________________________
Адреса електронної пошти:____________
____________________
Телефон: __________________________________
Довірена особа Вкладника:
ПІБ_____________________________________
Паспорт серія __ №______ дата видачі __.__.__р.
Виданий: _______________________________
Реєстраційний номер ОКПП:
Адреса реєстрації:
Телефон:___________________________________
_______________________/____________________
(П.І.Б.)
АБО
(зазначається у разі відкриття вкладу на ім’я
малолітньої особи)
Вкладник:
ПІБ_____________________________________
Паспорт серія __ №______ дата видачі __.__.__р.
Виданий: _______________________________
Реєстраційний номер ОКПП:
Адреса реєстрації:
Телефон:
що діє від імені малолітньої особи ____________
______ року народження
_______________________/____________________
(П.І.Б.)

УВАГА ВАЖЛИВО!
Текст Договору викладений з дотриманням нормативних вимог, які заборонено
порушувати/змінювати:
- з використанням шрифту чорного кольору (допускається синій колір шрифту для
гіперпосилань для електронної версії Договору),
- гарнітури Times New Roman,
- кегля 11 друкарських пунктів,
- з міжрядковим інтервалом одинарний

Банк ______________________________

Вкладник____________________________

