(для фізичних осіб без довкладень з фізичною поставкою)

ДОГОВІР СТРОКОВОГО ВКЛАДУ БАНКІВСЬКИХ
МЕТАЛІВ

№

,
Сторони по даному Договору:
БАНК:
,
,
та
ВКЛАДНИК в особі ПРЕДСТАВНИКА:
, який діє на підставі доручення
(дата доручення, реєстраційний номер, ким завірено)

керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір (далі –Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВКЛАДНИК розміщує в БАНКУ на вклад та передає в управління тимчасово вільні банківські метали, а БАНК
приймає їх на умовах, встановлених Договором:
Загальна маса банківського металу
(
)
Вид і код
в тройських унціях:
банківсько
го металу:
Річна процентна ставка по вкладу: % (), з дати кожної пролонгації Договору (вкладу) – у розмірі, визначеному Умовами залучення
строкових депозитів від фізичних осіб за даним видом вкладу (які є невід‘ємною частиною
Договору), затвердженими Правлінням БАНКУ, та діючими на дату пролонгації.

У разі незгоди ВКЛАДНИКА з річною процентною ставкою у розмірі, що дорівнює розміру
річної процентної ставки, встановленому Умовами залучення строкових депозитів від фізичних
осіб за даним видом вкладу (які є невід‘ємною частиною Договору), річна процентна ставка по
вкладу складає 2 (два) процента річних.

Строк, на який первісно розміщено
вклад (без врахування пролонгації):
Дата первісного повернення вкладу
(у разі відсутності пролонгації):
Дата повернення вкладу у разі
Число останнього місяця строку пролонгації, що відповідає даті укладення
кожної пролонгації:
цього 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 банківських металів на
вкладний (депозитний) рахунок протягом строку, передбаченого п.2.5.
Договору.
Загальний строк, на який
Строк, на який первісно розміщено вклад, з врахуванням кожної пролонгації.
розміщено вклад
1.2. БАНК відкриває на ім’я ВКЛАДНИКА вкладний (депозитний) рахунок в банківських металах, відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, та здійснює його обслуговування згідно законодавства
України.
1.3. Внесення (розміщення) банківського металу на вкладний (депозитний) рахунок в банківських металах
ВКЛАДНИКА, відкритий в БАНКУ, здійснюється ВКЛАДНИКОМ шляхом перерахування відповідних
банківських металів з поточного рахунку ВКЛАДНИКА в банківських металах, які були внесені на нього мірними
зливками:
№
п/п

Найменування

Проба в
процентах

Маса в лігатурі
в грамах

1

2

3

4

Маса в лігатурі
в тройських
унціях *
5

Х

Х

Х

Кількість
6

Всього маса в
Всього маса в
лігатурі в тройських
лігатурі в грамах
унціях
7=4x6
8=5x6

1.
Разом :

* - 1 тройська унція = 31,1034807 грама. Результат переведення значення маси зливка банківського металу з грамів у тройські унції та із
тройських унцій в грами визначається виключно за таблицею:
грами

1

2

2,5

5

10

20

50

100

250

500

1000

тройські
унції

0,03

0,06

0,08

0,16

0,32

0,64

1,61

3,22

8,04

16,08

32,15

1

При цьому, якщо вкладний (депозитний) рахунок та поточний рахунок відкриті в одному підрозділі БАНКУ,
ВКЛАДНИК доручає БАНКУ протягом операційного дня в день підписання Договору списати меморіальним
ордером банківські метали, що розміщуються на вклад, з поточного рахунку ВКЛАДНИКА, та зарахувати їх на
вкладний рахунок ВКЛАДНИКА, відкритий згідно п.1.2. Договору.
1.4. Внесення банківських металів на вкладний (депозитний) рахунок та повернення вкладу з вкладного (депозитного)
рахунку підтверджується виписками БАНКУ з вкладного (депозитного) та з поточного рахунків в банківських
металах ВКЛАДНИКА, відкритих в БАНКУ. Сторони домовились, що зазначені в цьому пункті документи,
засвідчені штампом БАНКУ та підписом уповноваженого працівника БАНКУ, є невід’ємною частиною Договору
та підтверджують виконання Сторонами умов Договору.
1.5. Договір, в тому числі строк вкладу, може бути продовжено (пролонговано) кожний раз на такий самий 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 встановлюється у розмірі, встановленому відповідним рішенням Правління
БАНКУ, яке є невід‘ємною частиною Договору, та діючому на дату пролонгації. Сума вкладу збільшується на
проценти, які перераховуються на вкладний рахунок для збільшення суми вкладу згідно п.3.3.2. Договору у разі
його пролонгації.
Передбачити право вибору пункту. 1.5 - для вкладу у сріблі пункт 1.5. друкуються у такій редакції:
1.5. Договір, в тому числі строк вкладу, може бути продовжено (пролонговано) кожний раз на такий самий 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 встановлюється у розмірі, встановленому відповідним рішенням Правління БАНКУ, яке є
невід‘ємною частиною Договору, та діючому на дату пролонгації.
1.6. Інформація про прийняті Правлінням БАНКУ рішення стосовно процентних ставок за вкладами розміщується на
інформаційних стендах, що розташовані в приміщеннях БАНКУ та на корпоративному Інтернет-сайті БАНКУ
http://industrialbank.ua.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. БАНК зобов’язаний зберігати таємницю вкладу, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
2.2. БАНК зобов’язаний повернути банківські метали, у визначений Договором термін та у розмірі згідно з п. 1.1.
Договору.
2.3. ВКЛАДНИК не має права на довкладення банківських металів на вкладний (депозитний) рахунок, крім випадків,
передбачених п.3.3.2. Договору.
Передбачити право вибору пункту 2.3 - для вкладу у сріблі пункт 2.3. друкуються у такій редакції:
2.3. ВКЛАДНИК не має права на довкладення банківських металів на вкладний (депозитний) рахунок.
2.4. ВКЛАДНИК має право видавати довіреність на розпорядження вкладом іншій особі в установленому
законодавством України порядку.
2.5. ВКЛАДНИК зобов’язаний розмістити на вкладному рахунку в БАНКУ банківські метали, що обумовлені п. 1.1.
Договору, протягом операційного часу дня підписання Договору.
2.6. Протягом дії Договору ВКЛАДНИК зобов’язаний мати відкриті в БАНКУ поточний рахунок в банківських
металах того виду банківських металів, в якому відкрито вкладний рахунок та поточний (в тому числі картковий)
рахунок в національній валюті України. У разі закриття протягом дії Договору поточного рахунку в банківських
металах або поточного рахунку в національній валюті України, які відкриті в БАНКУ (на підставі наданої
ВКЛАДНИКОМ заяви про закриття поточного рахунку або з інших підстав у відповідності до законодавства
України), настають наслідки, передбачені п.3.4 Договору.
2.7. ВКЛАДНИК несе відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
2.8. БАНК має право продовжити (пролонгувати) дію Договору згідно його умов та за відсутності відповідних
заперечень ВКЛАДНИКА або заперечувати проти подовження Договору. ВКЛАДНИК також має право
заперечувати проти подовження (пролонгації) дії Договору. Заперечення БАНКУ або ВКЛАДНИКА проти
подовження дії Договору оформлюються в письмовому вигляді.
2.9. Якщо ВКЛАДНИК не вимагає повернення строкового 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.
2.10. 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 непродовження
дії Договору. Таке повідомлення надсилається на адресу ВКЛАДНИКА, зазначену в розділі 9. Договору, а у разі
отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п.8.2. Договору – на
адресу, зазначену у відповідному повідомленні. Дата відправлення БАНКОМ такого повідомлення є датою його
отримання ВКЛАДНИКОМ.
2.11. 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
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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.
2.12. ВКЛАДНИК без попередньої письмової згоди БАНКУ не має права відступати або іншим чином передавати на
користь третіх осіб майнові права за цим Договором (право на отримання вкладу, право на отримання процентів,
інші будь-які права за цим Договором), передавати майнові права за цим Договором в заставу, здійснювати
зарахування (зокрема, шляхом подання заяви про зарахування) зустрічних однорідних вимог за цим Договором.
2.13. ВКЛАДНИК зобов’язаний дотримуватися та виконувати умови цього Договору. Виконувати вимоги
законодавства України, в тому числі інструкцій, правил, інших нормативно - правових актів Національного банку
України з питань відкриття рахунків та їх функціонування.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальним періодом нарахування процентів на строковий вклад є період від дня, наступного за днем надходження
вкладу у БАНК, до дня, який передує його поверненню ВКЛАДНИКОВІ включно.
Проценти нараховуються на загальну масу банківських металів, визначену п.1.1. Договору, в банківських металах
за методом факт/факт з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та в році:
- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по
останній календарний день місяця включно;
- в останній робочий день кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по
останній календарний день місяця включно;
- в дату повернення вкладу (пролонгації Договору) – за період з першого календарного дня поточного місяця до
дня, який передує дню повернення вкладу (пролонгації Договору) включно;
- в останній робочий день першого місяця після пролонгації Договору - за період з дня пролонгації Договору
по останній календарний день місяця включно;
- в останній робочий день кожного наступного місяця після пролонгації Договору - за період з першого
календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно.
В останній день дії Договору здійснюється перерахунок процентів за весь строк дії Договору а, у разі подовження
(пролонгації) Договору,- з дати останньої пролонгації (без урахування першого та останнього дня дії Договору).
Якщо маса процентів згідно перерахунку більша, ніж маса фактично нарахованих процентів, то здійснюється
донарахування процентів на суму різниці. Якщо маса процентів згідно перерахунку менша, ніж маса фактично
нарахованих процентів, то здійснюється зменшення маси нарахованих процентів на суму різниці.
БАНК має право змінити день та/або період щомісячного нарахування процентів та/або метод нарахування
процентів, в тому числі у разі зміни нормативно-правових актів Національного банку України або іншого
законодавства, про що повідомляє ВКЛАДНИКА шляхом розміщення інформації на корпоративному Інтернетсайті БАНКУ http://industrialbank.ua.; новий день та/або період та/або метод нарахування процентів
застосовується з наступного місяця після повідомлення. ВКЛАДНИК згоден із зміною дня та/або періоду
щомісячного нарахування процентів та/або методу нарахування процентів зазначеним шляхом.
3.2. Виплата БАНКОМ нарахованих процентів, крім випадку, передбаченого п.3.4 Договору, на суму вкладу
здійснюється:
3.2.1. У дату первісного повернення вкладу, визначену п.1.1. Договору за період з дня, наступного за днем надходження
вкладу у БАНК, до дня, який передує дню повернення вкладу або дню подовження (пролонгації) Договору
ВКЛАДНИКОВІ (включаючи день, який передує дню повернення або пролонгації Договору)
3.2.2. У дату кожного наступного подовження (пролонгації) дії Договору за період з дня попереднього подовження
(пролонгації) Договору (включаючи день подовження) до дня, який передує дню наступного подовження
(пролонгації) Договору (включаючи день, який передує дню наступного подовження).
3.2.3. У відповідну дату повернення вкладу (якщо Договір вже був пролонгований) за період з дня попереднього
подовження (пролонгації) Договору (включаючи день пролонгації) до дня, який передує дню повернення вкладу
ВКЛАДНИКОВІ (включаючи день, який передує дню повернення вкладу).
3.3. Сплата нарахованих процентів, повернення вкладу та продовження дії Договору, крім випадку, передбаченого п.3.4
Договору, здійснюється:
3.3.1. Повернення вкладу здійснюється в установлені Договором строки шляхом перерахування банківських металів на
поточний рахунок ВКЛАДНИКА в банківських металах, відкритий в БАНКУ. Часткова видача вкладу
забороняється. При поверненні вкладу ВКЛАДНИК отримує з вкладного рахунку банківські метали тієї ж
облікової маси, виду і коду банківського металу, які були прийняті на поточний рахунок для подальшого
перерахування на вклад.
Повернення ВКЛАДНИКУ суми вкладу (депозиту) 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 подовження строку дії Договору не пізніше 15-ої години за Київським часом дати повернення вкладу,
зазначеної в п.1.1. Договору.
3.3.2. Сплата нарахованих процентів здійснюється в строки, встановлені Договором:
- в масі нарахованих процентів, яка може бути забезпечена зливками банківських металів номіналом не менш
ніж 5 грам (використовуючи для цього мінімально можливу кількість зливків максимально можливої маси)
шляхом перерахування:
а) у разі відсутності пролонгації Договору – на поточний рахунок ВКЛАДНИКА в банківських металах,
відкритий в БАНКУ;
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б) у разі пролонгації Договору – на вкладний (депозитний) рахунок в банківських металах, відкритий
відповідно п.1.2 Договору, на збільшення (поповнення) суми вкладу, зазначеної в п.1.1. Договору, без
укладання додаткової угоди до Договору;
- в гривневому еквіваленті маси нарахованих процентів, яка не може бути забезпечена мірними зливками
номіналом не менш ніж 5 грам, по офіційному курсу Національного банку України на дату виплати
процентів шляхом перерахування коштів в національній валюті України на поточний (в тому числі
картковий) рахунок ВКЛАДНИКА в національній валюті України, відкритий в БАНКУ.
Передбачити право вибору пункту 3.3.2- для вкладу у сріблі пункт 3.3.2. друкуються у такій редакції:
3.3.2. Нараховані проценти на вклад сплачуються ВКЛАДНИКУ у гривневому еквіваленті маси нарахованих процентів
за офіційним курсом Національного банку України, який діє в день виплати процентів шляхом перерахування
коштів в національній валюті України на поточний (в тому числі картковий) рахунок в національній валюті
України, відкритий ВКЛАДНИКУ в БАНКУ.
3.3.3. У разі відсутності заперечень БАНКУ щодо продовження (пролонгації) Договору та якщо ВКЛАДНИК до 15-ої
години за Київським часом відповідної дати повернення вкладу, визначеної п.1.1. Договору, не вимагає
повернення строкового вкладу, то 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.;
3.3.4. Якщо БАНК заперечує щодо продовження (пролонгації) Договору або якщо БАНК отримав письмову заяву
ВКЛАДНИКА про відмову від продовження дії Договору у порядку, передбаченому п.2.11 Договору, БАНК
здійснює повернення ВКЛАДНИКУ вкладу відповідно до п.3.3.1. Договору та сплату процентів відповідно до
п.3.3.2. Договору.
3.4. У разі відсутності на дату повернення вкладу поточного рахунку в банківських металах або поточного рахунку (в
тому числі карткового) в національній валюті України, відкритих в БАНКУ, Договір вважається продовженим
(пролонгованим) на умовах вкладу на вимогу, діючих в БАНКУ. У зв’язку з цим ВКЛАДНИКУ до кінця цього
робочого дня відкривається рахунок з обліку вкладів на вимогу та сума вкладу (депозиту) за Договором
переноситься на цей рахунок. З дня перенесення суми вкладу на рахунок з обліку вкладів на вимогу нарахування
процентів здійснюється за умовами вкладу на вимогу, сплата нарахованих процентів здійснюється на вимогу
ВКЛАДНИКА в гривневому еквіваленті маси нарахованих процентів по офіційному курсу Національного банку
України на дату сплати процентів. При цьому, сплата всіх нарахованих та невиплачених процентів в національній
валюті України в установлені Договором строки здійснюється шляхом перерахування на поточний (в тому числі
картковий) рахунок ВКЛАДНИКА в національній валюті України або виплати коштів в національній валюті
України готівкою в касі БАНКУ. Повернення вкладу на вимогу здійснюється на вимогу ВКЛАДНИКА шляхом
перерахування банківських металів на поточний рахунок ВКЛАДНИКА в банківських металах, відкритий в
БАНКУ (за умови наявності такого рахунку на момент повернення вкладу) одночасно з виплатою нарахованих
процентів.
3.5. По закінченню строку дії Договору нарахування процентів по вкладу припиняється.
3.6. Операції по вкладу проводяться при пред’явленні ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює,
та Договору.
4. ГАРАНТІЇ СТОРІН
4.1. БАНК гарантує повернення депозиту всіма фондами, що належать йому, а також майном, на яке по законодавству
України, може бути звернено стягнення.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання Договору, ВКЛАДНИК і
БАНК вирішують шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в
судовому порядку, встановленому законодавством України.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами Договору та скріплення печаткою БАНКУ і
діє в межах строків, обумовлених п.п.1.1., 8.5. Договору. Скріплення цього Договору печаткою БАНКУ є
обов’язковим.
6.2. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ маси вкладу (депозиту) та нарахованих процентів, згідно п.1.1.
Договору, є вихідний, святковий або інший неробочий день у відповідності з режимом роботи БАНКУ, датою
повернення маси вкладу (депозиту) та нарахованих процентів вважається перший за ним робочий день.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору,
якщо це є наслідком впливу непереборної сили, а саме: стихійного лиха, страйків, бойових дій, втручання органів
державної влади і управління, інших обставин, незалежних від волевиявлення сторін, які безпосередньо впливають
на виконання Договору. При цьому строк виконання обов’язків по Договору відсувається на період часу дії таких
обставин.
7.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форсмажорних обставин, зобов’язана негайно, але у всякому разі не пізніш десяти календарних днів з моменту
виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у
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встановленому порядку про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися
на такі обставини.
7.3. Доказом виникнення, дії та припинення форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати місця
виникнення, дії та припинення форс-мажорних обставин.
8. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
8.2. ВКЛАДНИК зобов’язаний письмово повідомити БАНК про зміну реквізитів, зазначених в цьому Договорі,
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.
8.3. Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі, а у разі
отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну адреси, згідно з п. 8.2. 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.
8.4. Оподаткування доходів у вигляді процентів на вклад здійснюється згідно діючого податкового законодавства
України. Для виконання функцій податкового агенту з утримання податків з доходів у вигляді процентів на вклад
(далі - податок) БАНК утримує із суми нарахованих процентів та перераховує податок до бюджету у розмірі,
достатньому для такого перерахування згідно діючого податкового законодавства України. При цьому БАНК має
право здійснити перерахунок раніше утриманого податку у зв‘язку із зміною податкового законодавства України та
в інших випадках, які не суперечать податковому законодавству України, з метою належного виконання БАНКОМ
функцій податкового агенту.
По закінченню строку дії Договору БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ накоплену суму гривневого еквіваленту,
який виник в результаті утримання та сплати податку, в банківських металах, перерахованого за офіційним курсом
гривні до банківських металів, встановленим НБУ на цей день, з точністю до однієї сотої (двох знаків після коми)
метод округлення при цьому не застосовується. ( абзац не використовується для вкладів у сріблі)
8.5. Якщо ВКЛАДНИК не розмістив на вкладному рахунку в БАНКУ банківські метали, що обумовлені п.1.1.
Договору, протягом операційного часу дня підписання Договору дія Договору припиняється без взаємних вимог.
8.6. БАНК має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом
України зі змінами та доповненнями.
8.7. Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною.
8.8. Вважається, що ВКЛАДНИК, підписавши цей Договір, надає БАНКУ дозвіл на розкриття будь-якої інформації, в
тому числі у вигляді копій документів, довідок про заборгованість, 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, контролюючим 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 контролюючими органами; для виконання БАНКОМ функцій
агента валютного контролю.
8.9. Зміни до цього 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, що є невід‘ємною частиною цього Договору.
8.10. 1Підписанням 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.
8.11. БАНК згідно законодавства України несе відповідальність за незаконне розголошення або використання
банківської таємниці.
8.12. Сторони зобов’язані зберігати банківську таємницю; розкриття інформації, яка складає банківську таємницю,
допускається лише у випадках, передбачених законодавством України та/або цим Договором.
8.13. 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.
На дату укладення цього Договору відповідно до статті 26 Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не
відшкодовує кошти за вкладами у банківських металах.
У зв'язку із зазначепним на дату укладення цього Договору на цей вклад не поширюються гарантії Фонду.
На дату укладення цього Договору на цей вклад не поширюються гарантії Фонду також у зв’язку з наявністю
інших підстав, передбачених Законом.
(право вибору абзацу залежно від наявності інших підстав, передбачених п. 4 ст.26 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»).
8.14. 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
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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.
8.15. Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені БАНКОМ у затвердженій Правлінням БАНКУ
стандартній формі. ВКЛАДНИК приєднується до цього Договору в цілому. ВКЛАДНИК засвідчує, що повністю
ознайомлений зі всіма умовами цього Договору, розуміє і свідомо приймає ці умови, вважає їх розумними,
справедливими та прийнятними для себе, а також засвідчує, що цей Договір не містить явно обтяжливих для нього
умов, і внаслідок укладення цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.
(пункт не включається до договору, якщо договір укладається на умовах, відмінних від затвердженого типового
договору)
8.16. 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.
9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ВКЛАДНИК
П.І.Б.
,
,
Паспорт
№
,
МФО
, код ЄДРПОУ
,
рахунок №
реєстраційний номер облікової
в
,
картки платника податків
МФО
Місце проживання
E-mail
Мобільний телефон

Електронна пошта

10. ПІДПИСИ СТОРІН

ВІД БАНКУ:
При підписанні Договору БАНК в особі
засвідчує справжність підпису
ВКЛАДНИКА на Договорі

ЗА ДОРУЧЕННЯМ:
П.І.Б.
реєстраційний номер облікової
картки платника податків
Паспорт
№
Місце проживання
ПРЕДСТАВНИК:

ВКЛАДНИК повідомлений про те, що цей Договір є укладеним та дійсним лише в разі внесення
(розміщення) банківських металів на вкладному рахунку в строк, визначений п.2.5. цього Договору, та за
умови, що внесення (розміщення) ВКЛАДНИКОМ банківських металів на вкладному рахунку
підтверджено цим Договором та виданою БАНКОМ ВКЛАДНИКУ випискою з вкладного (депозитного)
рахунку, засвідченою штампом БАНКУ та підписом уповноваженого працівника БАНКУ.

підпис

підпис

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

Виконавець ______________________
телефон
Примірник договору отримав
(підпис)

(призвище, ініціали)

(дата)
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