(для фізичних осіб – суб’єктів господарювання, без права поповнення та часткового зняття
грошових коштів та без права продовження строку дії строкового договору)

ДОГОВІР
строкового вкладу

№

до Генерального Договору про розміщення строкових вкладів
№
від
р.

м. Запоріжжя, Україна

«__»___________20__ р.

Сторони за даним договором:
БАНК:
та
ВКЛАДНИК
, в особі
керуючись законодавством України, уклали цей договір (далі – договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
ВКЛАДНИК розміщує на вклад, а БАНК залучає тимчасово вільні грошові кошти на умовах, встановлених цим
договором та Генеральним договором про розміщення строкових вкладів №
від
р. (далі – Генеральний договір):
(сума словами)
Сума вкладу
Валюта вкладу
% ( словами)
Річна процента ставка за вкладом
"__" ______ 20__ р.
Дата повернення вкладу
Датою внесення депозиту вважається дата зарахування грошових коштів на
Дата внесення вкладу
вкладний рахунок протягом строку, передбаченого п.1.2. цього договору
ВКЛАДНИК бере на себе зобов’язання:
1.2.
Протягом
робочого(их) дня(ів) після підписання цього договору перерахувати свої грошові кошти в сумі, що
вказана в п.1.1. цього договору, на вкладний рахунок, який відкрито відповідно до умов цього договору.

1.3.

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.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
1.4.
Цей договір вступає в силу з дати підписання цього договору сторонами та скріплення печатками сторін (за наявності) і
діє в межах, обумовлених п.1.1. цього договору, до повного виконання сторонами зобов’язань за цим договором.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
1.5.
Якщо ВКЛАДНИК не перерахував грошові кошти в строк, встановлений п.1.2. цього договору, дія договору
припиняється без взаємних вимог.
1.6.
Якщо ВКЛАДНИК в строк, встановлений п.1.2. цього договору, перерахував грошові кошти в сумі менш ніж визначено
п.1.1. цього договору, дія договору припиняється. Перераховані грошові кошти разом із процентами повертаються
ВКЛАДНИКУ не пізніше наступного робочого дня відповідно до п.3.4. Генерального договору. При цьому проценти
нараховуються на фактичний залишок коштів від дня наступного за днем зарахування грошових коштів на вкладний
рахунок по день, який передує дню повернення вкладу включно, з розрахунку 1(один) % річних.
1.7.
Усі зміни до цього договору оформляються письмово, у вигляді додаткових угод, які є невід‘ємною частиною цього
договору.
1.8.
Цей договір складено у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу.
1.9.
БАНК має право до закінчення термінів, передбачених п.1.1. цього договору, не повертати суму вкладу ВКЛАДНИКУ.
1.10. Цей договір є невід’ємною частиною Генерального договору. Питання, які не врегульовані цим договором, регулюються
Генеральним договором.
1.11. БАНК має право здійснювати обмеження права ВКЛАДНИКА щодо розпорядження коштами та примусове списання
коштів з вкладного рахунку ВКЛАДНИКА у випадках, передбачених законодавством України.
1.12. ВКЛАДНИК надає БАНКУ право на договірне списання грошових коштів з вкладного рахунку ВКЛАДНИКА за всіма
зобов’язаннями ВКЛАДНИКА, які можуть виникнути за договором в порядку та у випадках, передбачених
законодавством України, цим договором, та іншими договорами, укладеними між БАНКОМ і ВКЛАДНИКОМ.
1.13. Дострокове повернення вкладу не передбачено.
1.14. Оподаткування доходів у вигляді процентів на вклад здійснюється згідно діючого податкового законодавства України.
Для виконання функцій податкового агенту з утримання податків та зборів з доходів у вигляді процентів на вклад
БАНК утримує із суми нарахованих процентів та перераховує податки та збори до бюджету у розмірі, достатньому для
такого перерахування згідно діючого податкового законодавства України. При цьому БАНК має право здійснити
перерахунок раніше утриманих податків та зборів 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.
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По закінченню строку дії Договору БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ накоплену суму гривневого еквіваленту, який виник
в результаті утримання та сплати податків та зборів з доходів у вигляді процентів на вклад, в валюті вкладу,
перерахованого за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на цей день, з точністю до однієї
сотої (двох знаків після коми) метод округлення при цьому не застосовується. (абзац застосовується для вкладу в
іноземній валюті).
1.15. БАНК цим повідомляє ВКЛАДНИКА про наступні умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
відшкодування коштів:
Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб-підприємців здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
незалежно від дня відкриття рахунка починаючи з 01 січня 2017 року у випадку, якщо БАНК буде віднесений до
категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
Нарахування процентів припиняється у день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(надалі - Фонд) БАНКУ з ринку (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
БАНКУ з підстав, визначених ч.2 ст.77 Закону України “Про банки і банківську діяльнсть”, – у день прийняття рішення
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку)
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи проценти, станом на день початку процедури виведення Фондом
банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день,
незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може
бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної
суми відшкодування коштів за вкладами.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день початку
процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації Банку).
Фонд не відшкодовує кошти у випадках передбачених ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», перелік умов за яких Фонд не відшкодовує кошти також розміщений на офіційній сторінці Фонду у
мережі Інтернет www.fg.gov.ua
1.16. 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.
1.17. 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)
2.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК
,

ВКЛАДНИК
,

МФО 313849,
код ЄДРПОУ
,
рахунок №
в
,
МФО
E-mail reception@industrialbank.ua
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»,
МФО
Код ЄДРПОУ
3.

ПІДПИСИ СТОРІН
ВКЛАДНИК повідомлений про те, що цей Договір є укладеним та дійсним лише в разі зарахування грошових
коштів на вкладний рахунок в строк, визначений п.1.2. цього Договору, та за умови, що зарахування грошових
коштів ВКЛАДНИКОМ на вкладний рахунок підтверджено цим Договором та виданою БАНКОМ ВКЛАДНИКУ
випискою з вкладного рахунку.
Сума вкладу за цим Договором банківського вкладу
№
від
р - Сума цифрами, (Сума прописом),
Найменування валюти

Підпис

Підпис

"_____"_____________ 20__р.

"_____"____________ 20__р.

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений:
підпис, печать (за наявності) прізвище, ініціали вкладника

дата
2

Примірник договору строкового вкладу
до Генерального Договору про
розміщення строкових вкладів
№____________ від _________ отримав
(підпис)

(призвище, ініціали)

(дата)

Виконавець :

3

