Додаток № 44
до Правил відкриття, закриття та обслуговування
рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним
особам – власникам карткових рахунків та розміщення
вкладів в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК"
Виплата % щомісячно, передбачене до вкладення та
дострокове зняття частки вкладу, передбачена
пролонгація. Передбачене дострокове розірвання
ДОГОВІР СТРОКОВОГО ВКЛАДУ
ГАМАНЕЦЬ

№

м. Запоріжжя, Україна
офісне приміщення ________________
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”, що знаходиться за адресою: _______________
Сторони по даному Договору:
БАНК:
та
ВКЛАДНИК
Уклали цей Договір про наступне:
Цей Договір, Правила відкриття, закриття та обслуговування рахунків фізичних осіб, надання кредитів фізичним особам – власникам карткових
рахунків та розміщення вкладів в АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК" (надалі – Правила), Тарифи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в частині обслуговування
фізичних осіб у сукупності є Договором банківського вкладу
№
від
р. (надалі – Договір) та є договором приєднання.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВКЛАДНИК розміщує на вклад та передає БАНКУ в управління, а БАНК залучає тимчасові вільні кошти на умовах, встановлених Договором:
Сума вкладу:
Сума цифрами, (Сума прописом)
Валюта:
Найменування валюти
% (), з дати кожної пролонгації Договору (вкладу) – у розмірі, визначеному Умовами залучення грошових
коштів від фізичних осіб за даним видом вкладу (які є невід‘ємною частиною Договору), затвердженими
Правлінням БАНКУ, та діючими на дату пролонгації.

Річна процентна ставка по вкладу:

Строк, на який первісно розміщено вклад
(без врахування пролонгації):
Дата первісного повернення вкладу (у разі
відсутності пролонгації):
Дата повернення вкладу у разі кожної
пролонгації

В разі відсутності затверджених на дату пролонгації Договору Умов залучення грошових коштів від фізичних
осіб за даним видом вкладу, з дати пролонгації Договору (вкладу) встановлюється процентна ставка у розмірі,
що дорівнює розміру процентної ставки за вкладами на вимогу для фізичних осіб у відповідній валюті,
встановленому та діючому в БАНКУ на дату пролонгації вкладу.
У разі незгоди ВКЛАДНИКА з річною процентною ставкою у розмірі, що дорівнює розміру річної
процентної ставки, встановленому Умовами залучення грошових коштів від фізичних осіб за даним видом
вкладу (які є невід‘ємною частиною Договору), річна процентна ставка по вкладу складає 2 (два) процента
річних.
_____________ (____________) місяців

Число останнього місяця строку пролонгації, що відповідає даті укладення Договору. Якщо закінчення строку,
визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній
день цього місяця (у разі розміщення вкладу строком, який визначений місяцями).
Дата внесення вкладу:
Датою внесення вкладу вважається дата зарахування грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок
протягом строку, передбаченого п.2.2.1. Договору.
Загальний строк, на який розміщено вклад
Строк, на який первісно розміщено вклад, з врахуванням кожної пролонгації.
Мінімальна сума вкладу:
Сума цифрами (Сума прописом)
Валюта:
Найменування валюти
Максимальна (гранична) сума вкладу:
Сума цифрами (Сума прописом)
Валюта:
Найменування валюти
Мінімальна сума одноразового довкладення Сума цифрами (Сума прописом)
Валюта:
Найменування валюти
(поповнення).Здійснюється готівкою через
касу БАНКУ або шляхом безготівкового
перерахування грошових коштів з будь-якого
поточного або карткового рахунку
ВКЛАДНИКА
1.2. Договір, в тому числі строк вкладу, може бути продовжено (пролонговано) кожний раз на таких самих умовах та на строк, на який первісно
розміщено вклад, згідно умов Договору. Продовження Договору, в тому числі строку вкладу, не обмежено кількістю пролонгацій. Під продовженням
(пролонгацією) дії Договору Сторони розуміють продовження (пролонгацію) дії усіх його умов, в тому числі строку вкладу. При цьому річна
процентна ставка по вкладу з дати кожної пролонгації дорівнює розміру річної процентної ставки, встановленому Умовами залучення грошових
коштів від фізичних осіб за даним видом вкладу (які є невід‘ємною частиною Договору), затвердженими Правлінням БАНКУ, та діючими на дату
пролонгації, з урахуванням п.1.1. цього Договору. Умови залучення грошових коштів від фізичних осіб за даним видом вкладу розміщуються на
інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ та на корпоративному Інтернет-сайті БАНКУ http://industrialbank.ua. В разі
відсутності затверджених на дату пролонгації Договору Умов залучення грошових коштів від фізичних осіб за даним видом вкладу, по вкладу
встановлюється процентна ставка у розмірі, що дорівнює розміру процентної ставки за вкладами на вимогу для фізичних осіб у відповідній валюті,
встановленому та діючому в БАНКУ на дату пролонгації вкладу.
2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
2.1. БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов Договору, в тому числі Правил, при зміні
кон’юнктури ринку грошових ресурсів, законодавства, у відповідності з рішенням Національного банку України, а також у зв’язку з виникненням
інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов Договору з погляду БАНКУ, письмово
повідомивши ВКЛАДНИКА про таку зміну за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у розділі «8» Договору, а у разі отримання БАНКОМ
повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з пунктом 6.3.Договору – за місцем проживання, зазначеним у відповідному
повідомленні. Починаючи з 11-го (Одинадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення, новий розмір процентної ставки та/або
інші зміни умов Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими

умовами. Таке повідомлення є невід‘ємною частиною Договору. Також зміни до Договору, в тому числі Правил можуть вноситись у порядку
передбаченому Правилами.
Зазначений пункт Договору не розповсюджується на відносини сторін в день пролонгації Договору (вкладу), тому що в такому випадку річна
процентна ставка по вкладу дорівнює розміру річної процентної ставки, встановленому Умовами залучення грошових коштів від фізичних осіб за
даним видом вкладу (які є невід‘ємною частиною Договору), затвердженими Правлінням БАНКУ, та діючими на дату пролонгації (а в разі їх
відсутності на дату пролонгації – розміру процентної ставки по вкладам на вимогу для фізичних осіб у відповідній валюті, встановленому на дату
пролонгації).
2.2. ВКЛАДНИК бере на себе зобов‘язання:
2.2.1. Внести грошові кошти на вкладний рахунок в розмірі не менше мінімальної суми вкладу, яка обумовлена п.1.1. цього Договору в такі терміни:
- до кінця операційного дня дати підписання цього Договору у разі перерахування грошових коштів у безготівковій формі;
- до кінця операційного часу дати підписання цього Договору у разі внесення грошових коштів готівкою;
2.2.2. Відкрити або мати відкритий в БАНКУ в валюті вкладу (депозиту) поточний або картковий рахунок для перерахування на нього процентів та
суми вкладу (депозиту) у випадках, встановлених цим Договором, та в установлені цим Договором строки.
2.2.3. Підтримувати залишок на вкладному рахунку в сумі не менш, ніж мінімальна сума вкладу, обумовлена п.1.1. цього Договору, протягом усього
строку дії цього Договору.
2.3. ВКЛАДНИК має право:
2.3.1. На довкладення (далі - поповнення) грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок шляхом односторонньої зміни суми вкладу на
наступних умовах: поповнення вкладу може здійснюватися готівкою через касу БАНКУ або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів
з будь-якого поточного або карткового рахунку ВКЛАДНИКА. При цьому сума вкладу, визначена в п.1.1. Договору, в односторонньому порядку
збільшується на суму поповнення, а сума та дата поповнення зазначаються у відповідній квитанції або виписці з рахунку, які є невід‘ємною
частиною Договору. Ліміт поповнення вкладу визначається максимальною (граничною) сумою вкладу, що визначена в п.1.1. Договору. При
досягненні максимальної (граничної) суми вкладу, що визначена в п.1.1. Договору, приймання БАНКОМ грошових коштів ВКЛАДНИКА на
поповнення вкладу не здійснюється.
Поповнення приймаються в період з дати укладення/пролонгації Договору (включаючи цю дату) по передостанній день строку дії Договору, але
в будь-якому випадку в межах максимальної (граничної) суми вкладу, що визначена в п.1.1. Договору Поповнення приймається у розмірі не менше
ніж визначено мінімальною сумою одноразового довкладення у п.1.1. Договору, та в строк, встановлений цим пунктом Договору.
2.3.2. На зменшення та дострокове повернення суми вкладу (але не менше мінімальної суми вкладу, що визначена п.1.1. цього Договору) без
перерахунку процентів, які визначені згідно п.1.1. цього Договору, та без розірвання (припинення) цього Договору, крім випадків, передбачених п.п.
4.1.- 4.3. цього Договору, шляхом зняття частини грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку готівкою в касі БАНКУ або шляхом
безготівкового перерахування коштів на поточний або картковий рахунок ВКЛАДНИКА, відкритий в БАНКУ, зазначений в заяві ВКЛАДНИКА.
При цьому сума вкладу в односторонньому порядку зменшується на суму знятих/перерахованих з вкладного рахунку коштів, а сума та дата
знятих/перерахованих коштів зазначаються у відповідній квитанції або виписці з рахунку, які є невід‘ємною частиною Договору.
Про таке зменшення та дострокове повернення частини суми вкладу ВКЛАДНИК повинен письмово повідомити БАНК за 2 (два) робочих дні.
БАНК в разі згоди має право задовольнити заяву ВКЛАДНИКА про зменшення та дострокове повернення частини суми вкладу раніше ніж через 2
(два) робочі дні з дня отримання зазначеної заяви ВКЛАДНИКА.
2.4. БАНК має право продовжити (пролонгувати) дію Договору згідно його умов та за відсутності відповідних заперечень ВКЛАДНИКА або
заперечувати проти продовження Договору. ВКЛАДНИК також має право заперечувати проти продовження (пролонгації) дії Договору. Заперечення
БАНКУ або ВКЛАДНИКА проти продовження дії Договору оформлюються в письмовому вигляді.
2.5. Якщо ВКЛАДНИК не вимагає повернення суми вкладу на будь-яку дату повернення вкладу, визначену Договором, та не надав БАНКУ
письмових заперечень проти продовження (пролонгації) дії Договору до будь-якої відповідної дати повернення вкладу, то БАНК має право
продовжити (пролонгувати) дію Договору кожний раз на строк, що дорівнює строку, на який первісно розміщено вклад, передбаченому п.1.1.
Договору. Таке продовження дії Договору є правом, а не обов’язком БАНКУ.
2.6. У разі наявності заперечень БАНКУ щодо продовження дії Договору БАНК зобов’язаний до будь-якої відповідної дати повернення вкладу,
визначеної п.1.1. Договору, надіслати ВКЛАДНИКУ повідомлення про не продовження дії Договору. Таке повідомлення надсилається на адресу
ВКЛАДНИКА, зазначену в розділі «8» Договору, а у разі отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з
пунктом 6.3. Договору – на адресу, зазначену у відповідному повідомленні. Дата відправлення БАНКОМ такого повідомлення є датою його
отримання ВКЛАДНИКОМ.
2.7. У разі наявності заперечень ВКЛАДНИКА щодо продовження дії Договору ВКЛАДНИК зобов’язаний не пізніше 15-ої години за Київським
часом відповідної дати первісного повернення вкладу або дати повернення вкладу у разі кожної пролонгації, зазначених в п.1.1. Договору, надати до
БАНКУ письмову заяву про відмову від продовження дії Договору. При цьому ВКЛАДНИК повинен забезпечити отримання БАНКОМ письмової
заяви ВКЛАДНИКА про відмову від продовження дії Договору не пізніше 15-ої години за Київським часом відповідної дати повернення вкладу,
зазначеної в п.1.1. Договору. У разі неотримання БАНКОМ зазначеної заяви у визначені цим пунктом строки (терміни) та години вважається, що
ВКЛАДНИК згоден з продовженням (пролонгацією) дії Договору, в тому числі строку вкладу.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Виплата БАНКОМ нарахованих процентів на суму вкладу проводиться:
- щомісяця, починаючи з першого робочого дня місяця, наступного за місяцем нарахування процентів, а також на дату повернення вкладу.
- у разі дострокового розірвання /припинення Договору проценти виплачуються ВКЛАДНИКУ у день повернення вкладу.
3.2. Сплата нарахованих процентів та повернення суми вкладу в установлені Договором строки або при достроковому розірванні/припиненні
Договору здійснюється шляхом безготівкового перерахування на поточний або картковий рахунок ВКЛАДНИКА, відкритий в БАНКУ, зазначений
у заяві ВКЛАДНИКА, крім випадків дострокового повернення частини вкладу згідно п.2.3.2. цього Договору та повернення вкладу разом з
нарахованими процентами у зв’язку з достроковою вимогою ВКЛАДНИКА про повернення суми вкладу/його частини, що призводить до зменшення
розміру вкладу нижче мінімальної суми вкладу.
У випадку дострокового повернення частини вкладу згідно п.2.3.2. цього Договору або повернення вкладу разом з нарахованими процентами у
зв’язку з достроковою вимогою ВКЛАДНИКА про повернення суми вкладу/його частини, що призводить до зменшення розміру вкладу нижче
мінімальної суми вкладу,сплата нарахованих процентів та повернення суми вкладу здійснюється шляхом видачі грошових коштів з вкладного
(депозитного) рахунку готівкою в касі БАНКУ або шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний або картковий рахунок
ВКЛАДНИКА, відкритий в БАНКУ, зазначений в заяві ВКЛАДНИКА.
3.3. Повернення ВКЛАДНИКУ суми вкладу здійснюється БАНКОМ у відповідний день повернення вкладу, зазначений в п.1.1. Договору за умови,
якщо ВКЛАДНИК надав до БАНКУ письмову заяву про відмову від продовження строку дії Договору не пізніше 15-ої години за Київським часом
дати повернення вкладу, зазначеної в п.1.1. Договору. Якщо ВКЛАДНИК до 15-ої години за Київським часом відповідної дати повернення вкладу,
визначеної п.1.1. Договору, не вимагає повернення суми вкладу то:
- у разі відсутності письмової заяви ВКЛАДНИКА про відмову від продовження дії Договору та відсутності заперечень БАНКУ щодо
продовження (пролонгації) Договору, Договір, в тому числі строк вкладу, вважається продовженим кожний раз на таких самих умовах та на
строк, що дорівнює строку, на який первісно розміщено вклад (без врахування пролонгації), передбаченому п.1.1. Договору;
- у разі відсутності письмової заяви ВКЛАДНИКА про відмову від продовження дії Договору та наявності заперечень БАНКУ щодо
продовження Договору, БАНК здійснює повернення ВКЛАДНИКУ суми вкладу відповідно до умов Договору;
- у разі наявності письмової заяви ВКЛАДНИКА про відмову від продовження дії Договору, БАНК здійснює повернення ВКЛАДНИКУ суми
вкладу відповідно до умов Договору.
3.4. По закінченню строку дії Договору вкладу, а також у разі його розірвання (припинення) нарахування процентів по вкладу припиняється. Сума
вкладу та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ відповідно до умов Договору.
3.5. У випадку, якщо законодавством, в тому числі актами Національного Банку України, встановлений інший, ніж передбачений цим Договором,
порядок та / або валюта повернення вкладу та/або процентів, повернення грошових коштів здійснюється згідно діючого законодавства, в тому числі
актів Національного Банку України. В такому випадку ВКЛАДНИК зобов’язаний вчинити дії, необхідні для повернення коштів (наприклад,

відкрити або мати відкритий в БАНКУ поточний, вкладний рахунок або картковий рахунок в валюті коштів, що підлягають поверненню). У випадку
не вчинення/несвоєчасного вчинення ВКЛАДНИКОМ необхідних дій, такі дії будуть вважатися простроченням кредитора (ВКЛАДНИКА) та
БАНК не несе відповідальності за неповернення/несвоєчасне повернення коштів.
4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ВКЛАДУ
4.1. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського вкладу, може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що
Сторони письмово повідомляють одна одну за 7 (сім) календарних днів до дати його розірвання крім випадків, передбачених п.п. 4.2.-4.3. цього
Договору.
Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми вкладу або його частини (якщо це призводить до зменшення суми вкладу до розміру, що є меншим ніж
розмір мінімальної суми вкладу, визначений п.1.1. цього Договору) раніше дати повернення вкладу, обумовленої п.1.1. Договору, вважається
достроковим розірванням Договору в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського вкладу, за ініціативою ВКЛАДНИКА, про що
ВКЛАДНИК повинен письмово повідомити БАНК за 2 (два) робочих дні до дати його розірвання. БАНК в разі згоди має право задовольнити заяву
ВКЛАДНИКА про дострокове повернення всієї суми вкладу або його частини та припинення дії Договору раніше ніж через 2 (два) робочі дні з дня
отримання зазначеної заяви ВКЛАДНИКА.
4.2. У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 10-ти (Десяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, зазначеного п.2.1. Договору,
відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі
змінами, дія Договору в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського вкладу, припиняється на наступний робочий день після
отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ письмового повідомлення
ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін, новий розмір процентної ставки та/або інші зміни умов Договору
вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем
отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу канцелярії БАНКУ про отримання вхідної
кореспонденції.
4.3. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського вкладу, в будь-який час може бути достроково розірваний БАНКОМ в
односторонньому порядку, про що БАНК письмово повідомляє ВКЛАДНИКА за 2 (два) робочих дні. При цьому Договір є розірваним з дати,
зазначеної БАНКОМ у відповідному письмовому повідомленні.
Договір в будь-який час може бути достроково розірваний ВКЛАДНИКОМ в односторонньому порядку, про що ВКЛАДНИК письмово повідомляє
БАНК за 2 (два) робочих дні. В такому випадку Договір вважається достроково розірваним за ініціативою ВКЛАДНИКА з наслідками,
передбаченими п.5.2. цього Договору.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ ВКЛАДУ
5.1. При достроковому розірванні Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, передбачених п.4.2. Договору, або у
разі розірвання Договору відповідно до п.п. 4.1., 4.3. Договору, БАНК виплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент
розірвання/припинення Договору за період з дня наступного за останнім днем періоду, за який проценти ВКЛАДНИКУ були сплачені, до дати, що
передує дню розірвання Договору (включаючи цю дату), а у разі припинення – до дати, що передує дню припинення дії Договору (включаючи цю
дату). Раніше виплачені проценти перерахунку не підлягають.
5.2. При достроковому розірванні Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА раніше відповідної дати повернення вкладу, обумовленої п.1.1. Договору,
БАНК виплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання Договору за період з дня наступного за останнім днем
періоду, за який проценти ВКЛАДНИКУ були сплачені, до дати, що передує дню розірвання Договору (включаючи цю дату). Раніше виплачені
проценти перерахунку не підлягають.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо банківського вкладу, вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та
скріплення печаткою БАНКУ і діє в межах, обумовлених пунктами 1.1, 4.1.- 4.3. Скріплення цього Договору печаткою БАНКУ є обов’язковим.
6.2. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
6.3. У разі зміни реквізитів ВКЛАДНИК зобов’язаний письмово повідомити БАНК про зміну реквізитів протягом 3 (трьох) календарних днів з дня
настання відповідних змін. У разі невиконання ВКЛАДНИКОМ цього зобов’язання всі можливі негативні та несприятливі наслідки, а також ризики
покладаються на ВКЛАДНИКА.
6.4. Для мети Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі, а у разі отримання БАНКОМ повідомлення
ВКЛАДНИКА про зміну адреси, згідно з п.6.3. цього Договору, зазначена адреса в цьому повідомлені - є його місцем проживання. Усе листування у
паперовій формі за цим Договором вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ, якщо у БАНКА є докази відправки листів на вказану адресу
ВКЛАДНИКА.
6.5. ВКЛАДНИК доручає та надає БАНКУ право на договірне списання грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку ВКЛАДНИКА за
всіма зобов’язаннями ВКЛАДНИКА перед БАНКОМ, які можуть виникнути за будь-яким договором.
6.6. Зміни до Договору вносяться в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод або шляхом направлення БАНКОМ ВКЛАДНИКУ
повідомлень про зміну умов Договору або в іншій формі та іншим шляхом, передбаченим Договором або Правилами, які є невід‘ємною частиною
Договору.
6.7. Якщо ВКЛАДНИК не перерахував грошові кошти в строк, встановлений п.2.2.1. Договору, дія Договору в частині, що регулює правовідносини
Сторін щодо банківського вкладу, припиняється без взаємних вимог.
6.8. Вважається, що ВКЛАДНИК, підписавши Договір, надає БАНКУ дозвіл на розкриття будь-якої інформації, в тому числі у вигляді копій
документів, довідок, виписок з рахунків та в будь-якому іншому вигляді, що містить інформацію про обставини особистого життя (в тому числі
інформацію, що міститься в паспорті ВКЛАДНИКА), про особу ВКЛАДНИКА, про отримані останнім доходи (в тому числі заробітну плату),
банківську таємницю, про будь-які рахунки та їх стан, правочини (договори, угоди), операції ВКЛАДНИКА, фінансовий стан ВКЛАДНИКА, та
іншої інформації про ВКЛАДНИКА, в тому числі, але не виключно, страховим компаніям, рейтинговим агенціям, зовнішнім аудиторським
компаніям, податковим органам, іншим банкам та іншим суб'єктам, в тому числі, але не виключно, в разі удосконалення або впровадження
БАНКОМ програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою належного виконання Договору та надання послуг
ВКЛАДНИКУ, залучення третіх осіб для надання послуг БАНКУ, які стосуються основної діяльності БАНКУ; здійснення перевірки БАНКУ
податковими та іншими контролюючими органами; для виконання БАНКОМ функцій агента валютного контролю.
6.9. ВКЛАДНИК підписанням Договору заявляє про приєднання до Договору, Правил та Тарифів, які є договором приєднання. ВКЛАДНИК
безумовно згоден з Правилами та зобов’язується їх виконувати. Всі положення Правил роз’яснені ВКЛАДНИКУ в повному обсязі, у тому числі
порядок внесення до Договору та Правил змін та доповнень. Претензій до БАНКУ по повноті та достовірності інформації ВКЛАДНИК не має.
6.10. ВКЛАДНИК повідомлений про те, що текст Правил, Умови залучення грошових коштів від фізичних осіб за даним видом вкладу та Тарифи
розміщені на корпоративному Інтернет-сайті БАНКУ http://industrialbank.ua.
6.11. Додаткові угоди, письмові повідомлення, зміни Договору в іншій формі, передбачені Договором, Правила та Тарифи є невід‘ємною частиною
Договору.
6.12.ВКЛАДНИК, підписавши Договір, надає БАНКУ згоду/дозвіл на розкриття персональних даних ВКЛАДНИКА та/або банківської таємниці
стосовно ВКЛАДНИКА відповідно до умов Правил та/або інших документів, підписаних ВКЛАДНИКОМ.
6.13. На дату укладення цього Договору Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному вкладнику банку відшкодування
коштів за його вкладом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) в межах гарантованої суми
відшкодування відповідно до Закону. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених Законом.
6.13.1.На дату укладення цього Договору на цей вклад поширюються гарантії Фонду в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до
Закону.
6.13.1.На дату укладення цього Договору на цей вклад не поширюються гарантії Фонду.»

(право вибору пункту залежно від наявності підстав, передбачених п. 4 ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з
урахуванням всіх випадків коли Фонд не відшкодовує кошти).
6.14. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана ВКЛАДНИКУ в повному обсязі.
6.15. Всі ризики (у тому числі, збитки та погіршення фінансового стану, настання інших несприятливих наслідків), пов’язані з істотною зміною
обставин, з яких ВКЛАДНИК виходив при укладанні цього Договору (зокрема, зміна курсу гривні до іноземних валют, встановлення органами
державної влади та місцевого самоврядування нормативних і індивідуальних обмежень або особливого режиму щодо надання даної банківської
послуги), несе ВКЛАДНИК, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання ВКЛАДНИКОМ цього Договору та/або інших договорів,
пов’язаних з цим Договором, а також для невиконання ВКЛАДНИКОМ зобов’язань за вищезазначеними договорами.
6.16. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що БАНК до укладення цього Договору надав ВКЛАДНИКУ під підпис Довідку про
систему гарантування вкладів фізичних осіб в письмовій (паперовій) формі.
7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
7.1. Сторони домовились, що укладання будь-яких Договорів/вчинення будь-яких правочинів, в тому числі, але не виключно, за цим
Договором/здійснення будь-яких операцій, в тому числі, але не виключно, за цим Договором, між БАНКОМ та ВКЛАДНИКОМ здійснюється у
письмовій формі у вигляді паперового документа з накладенням власноручних підписів БАНКУ та ВКЛАДНИКА або як електронний документ з
накладенням простого електронного підпису (далі – простий ЕП) ВКЛАДНИКА та простого ЕП БАНКУ.
7.2. Сторони домовились, що при укладанні будь-яких Договорів/вчиненні будь-яких правочинів/здійснені будь-яких операцій між БАНКОМ та
ВКЛАДНИКОМ у вигляді електронних документів можуть використовуватися простий ЕП ВКЛАДНИКА та простий ЕП БАНКУ.
7.3. Умови та порядок (процедура) визнання БАНКОМ та ВКЛАДНИКОМ правочинів/ Договорів/операцій у вигляді електронних документів із
використанням простого ЕП ВКЛАДНИКА та простого ЕП БАНКУ наступні:
При укладанні будь-яких Договорів/вчиненні будь-яких правочинів/здійснені будь-яких операцій між БАНКОМ та ВКЛАДНИКОМ у вигляді
електронних документів використовується та визнається Сторонами будь-який простий ЕП ВКЛАДНИКА та будь-який простий ЕП БАНКУ, в тому
числі, але не виключно у вигляді динамічного паролю, який БАНК направлятиме ВКЛАДНИКУ на Зелений номер у вигляді sms-повідомлень, або у
будь –якому іншому вигляді, який передбачений/буде передбачений технічними можливостями систем дистанційного обслуговування, які надаються
/ будуть надаватись БАНКОМ ВКЛАДНИКУ.
Інші будь-які додаткові умови та процедури Сторонами не вимагаються.
7.4. БАНКОМ та ВКЛАДНИКОМ визнається будь-який правочин/будь-який Договір/будь-яка операція здійснені у вигляді електронних документів
із використанням відповідно до умов цього розділу Договору простого ЕП ВКЛАДНИКА та простого ЕП БАНКУ.
7.5. ВКЛАДНИК підтверджує, що усвідомлює і готовий нести всі можливі ризики та збитки, що можуть бути заподіяні Сторонам та третім особам,
пов’язані з використанням простого ЕП ВКЛАДНИКА та простого ЕП БАНКУ.
7.6. ВКЛАДНИК при здійсненні накладання простого ЕП на електронний документ, цим самим засвідчує, що ознайомився з усім текстом такого
електронного документа, повністю зрозумів його зміст, не має заперечень до тексту документу і свідомо застосував свій підпис у контексті,
передбаченому документом (підписав, погодив, засвідчив тощо).
7.7. ВКЛАДНИК підтверджує та погоджує всі раніше здійснені операції/вчинені правочини/укладені Договори у вигляді електронних документів з
використанням будь-якого простого ЕП ВКЛАДНИКА та будь-якого простого ЕП БАНКУ, в тому числі, але не виключно у вигляді динамічного
паролю, який БАНК направляв ВКЛАДНИКУ на Зелений номер у вигляді sms-повідомлень, або у будь –якому іншому вигляді, який
передбачений/був передбачений технічними можливостями систем дистанційного обслуговування, які надаються / надавались БАНКОМ
ВКЛАДНИКУ.
7.8. Всі документи та/або операції, що здійснені (створені, ініційовані) в електронному вигляді та підписані / підтверджені/погоджені/засвідчені тощо
простим ЕП ВКЛАДНИКА та простим ЕП БАНКУ вважаються такими, що підписані ВКЛАДНИКОМ та БАНКОМ власноручно та укладені з
додержанням письмової форми відповідно до норм ст. 207 Цивільного кодексу України і не можуть бути оскаржені ВКЛАДНИКОМ через їх
електронну форму.
7.9. Розділ «7 УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ» цього Договору є Договором між БАНКОМ та
ВКЛАДНИКОМ про використання електронного підпису, умови якого застосовуються до будь-яких Договорів/правочинів/операцій, що
укладені/вчинені/здійснені або будуть укладені/вчинені/здійснені або були укладені/вчинені/здійснені між БАНКОМ та ВКЛАДНИКОМ.
7.10. Договір в частині, що регулює правовідносини Сторін щодо використання електронного підпису, а саме розділу «7 УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ» цього Договору, набирає чинності з моменту його підписання Сторонами Договору та
скріплення печаткою БАНКУ і діє протягом невизначеного часу (необмежений у часі).
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
П.І.Б.
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9. ПІДПИСИ СТОРІН
При підписанні Договору БАНК в особі посада засвідчує справжність підпису ВКЛАДНИКА на Договорі.
ВКЛАДНИК повідомлений про те, що цей Договір є укладеним та дійсним лише в разі внесення / перерахування коштів на вкладний рахунок в
строк, визначений п.2.2.1. цього Договору, та за умови, що внесення / перерахування ВКЛАДНИКОМ коштів на вкладний рахунок
підтверджено цим Договором та виданою БАНКОМ ВКЛАДНИКУ:
- квитанцією з підписом та печаткою касира - у разі внесення грошових коштів готівкою;
- випискою з вкладного (депозитного) рахунку - у разі перерахування грошових коштів у безготівковій формі.
На дату укладання Договору сума вкладу за цим Договором банківського вкладу
№
від
р - Сума цифрами, (Сума прописом),
Найменування валюти
підпис

підпис

Виконавець посада ПІБ, телефон
Примірник Договору банківського вкладу
№
від
отримав; про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних
даних» у зв‘язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким
передаються/можуть передаватися мої персональні дані, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних
повідомлений (на) БАНКОМ в письмовій формі.
До укладення цього Договору одержав під підпис Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в письмовій (паперовій) формі. З
Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений.
підпис, прізвище, ініціали вкладника

дата

