ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
«Все включено» №
м. Київ

року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, місцезнаходження якого: м. Київ, вул.
Володимирська, 63, ідентифікаційний код юридичної особи 37716841, код банку 380816, зареєстрований Національним банком України 24.05.2011 року, реєстраційний №337
в Державному реєстрі банків, надалі за текстом – «Банк», в особі
, з одного боку, та
Громадянин (ка)
, місце реєстрації (проживання):
, паспорт: серія
виданий
р., реєстраційний номер облікової картки платника
податків
, надалі за текстом - «Вкладник» який діє на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», уклали цей
договір (надалі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Вкладник передає, а Банк приймає грошові кошти в сумі
(
)
(далі – Вклад) терміном на 13 (тринадцять) місяців з
р. по
р. включно (далі –
Строк Вкладу).
Днем закінчення Строку Вкладу та днем розрахунку вважається останній день Строку Вкладу.
Днем надходження Вкладу у Банк є
р.
1.1.1. Для внесення суми Вкладу Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №
.
1.1.2. Процентна ставка за Вкладом складає:
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних;
В період з
(
) процентів річних.
Процентна ставка є фіксованою протягом кожного періоду залучення Вкладу.
1.2. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок мають бути внесені Вкладником готівкою в касу установи Банку, або в безготівковій форм і з власного поточного рахунку,
відкритого в Банку.
1.3. Повернення Вкладу та нарахованих процентів здійснюється на поточний рахунок №
відкритий Вкладником в ПАТ «БАНК СІЧ».
1.4. Уклавши цей Договір Вкладник надає Банку дозвіл надавати інформацію за Вкладом лише особисто Вкладнику, або його довіреним особам на підставі довіреності
оформленої згідно пункту 3.1.4. цього Договору за усним зверненням Вкладника, або його довірених осіб.
2. Порядок обслуговування Вкладу
2.1. Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Вкладу.
2.2. Нарахування процентів здійснюється не рідше одного разу на місяць. При розрахунку процентів не враховується день надходження Вкладу в Банк та не враховується день
закінчення Строку Вкладу. Розрахунок процентів здійснюється виходячи із процентної ставки, визначеної пункті 1.1.2. цього Договору та фактичної кількості днів в місяці та
році (28-29-30-31/365-366).
2.3. Виплата нарахованих за Вкладом процентів Вкладнику здійснюється Банком щомісячно, в день надходження Вкладу у Банк, а саме
(
) числа кожного місяця,
та в день закінчення Строку Вкладу шляхом перерахування на поточний рахунок вказаний в пункті 1.3. цього Договору.
2.4. Повернення Вкладу здійснюється в день закінчення Строку Вкладу, шляхом перерахування на поточний рахунок вказаний в пункті 1.3. цього Договору.
2.5. Всі розрахунки по цьому Договору проводяться в робочі дні. Робочий день – це кожен день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених
законодавством. Якщо виплата процентів або Вкладу за цим Договором припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем розрахунку вважається перший за ним
робочий день.
2.6. У випадку розірвання цього Вкладу із ініціативи Вкладника раніше строку, визначеного цим Договором, проценти перераховуються та сплачуються в такому порядку:
2.6.1. За кожний повний місяць, починаючи з дати надходження Вкладу у Банк, проценти нараховуються та сплачуються в повному обсязі відповідно до процентної ставки
вказаної в пункті 1.1.2. цього Договору, та перерахуванню не підлягають.
2.6.2. За неповний місяць фактичного знаходження коштів на Вкладному рахунку проценти нараховуються та сплачуються за процентною ставкою 0,01 (нуль цілих одна сота)
% річних.
2.6.3. У випадку дострокового розірвання цього Договору, повернення Вкладу здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок вказаний в пункті 1.3. цього
Договору.
2.7. Часткова видача коштів за Вкладом прирівнюється до дострокового припинення строку Вкладу з ініціативи Вкладника та проводиться у порядку визначеному в пункті 2.6.
цього Договору.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1.Вкладник має право:
3.1.1. Отримати суму Вкладу та процентів по закінченню строку Вкладу згідно умов цього Договору.
3.1.2. Достроково розірвати цей Договір відповідно до чинного законодавства України, повідомивши про це Банк (письмово) не менше ніж за два робочі дні до дати
розірвання цього Договору.
3.1.3. При втраті цього Договору або виписок по ньому, звернутися до Банку за отриманням дублікатів вказаних документів.
3.1.4. Надати довіреність іншій особі на право розпорядження Рахунком (в тому числі отримання Вкладу та процентів за ним, розірвання Договору та інші дії визначені в
довіреності), оформивши її нотаріально або скласти її в Банку в присутності довіреної особи. Якщо довіреність складається в Банку (в присутності власника рахунку та
довірених осіб), вона засвідчується уповноваженим працівником Банку і додаткового засвідчення не потребує. Уповноважений працівник Банку ідентифікує довірену особу і
підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує
присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків. Довіреність складається в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Довіреність підписують
Вкладник, Голова Правління Банку або особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Головою Правління Банку і відповідальний працівник Банку, що оформив
довіреність. Підписи скріплюються печаткою Банку. Один екземпляр довіреності видається Вкладнику, інший зберігається в Банку. Довірена особа, під час першого
звернення до Банку з метою використання Рахунку, має заповнити картку із зразками підписів.
3.1.5. Здійснювати додаткове внесення коштів на Вклад (поповнення) з першого по дев’ятий місяці (включно) знаходження коштів на Вкладі протягом строку вказаного в
пункті 1.1. цього Договору. Протягом календарного місяця здійснювати додаткове внесення коштів на рахунок Вкладу в сумі що не перевищує 100000,00 (сто тисяч) гривень,
або 3000,00 (три тисячі) доларів США, або 3000,00 (три тисячі) євро.
3.2. Вкладник зобов’язаний:
3.2.1. Своєчасно надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку.
3.2.2. Внести грошові кошти готівкою у касу Банку, або в безготівковій формі з власного поточного рахунку, відкритого в Банку.
3.2.3. Зберігати цей Договір, та виписки по Рахунку.
3.2.4. Для проведення операцій по Рахунку пред’явити паспорт та цей Договір.
3.2.5. Протягом п’яти робочих днів повідомляти Банк про зміну адреси, прізвища та імені, а також інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов‘язань за
Договором, із наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.
3.3. Банк має право:
3.3.1. Протягом Строку Вкладу використовувати грошові кошти, які складають суму Вкладу.
3.3.2. Зробити перерахунок суми процентів у разі дострокового повернення суми Вкладу, згідно пункту 2.6. цього Договору.
3.3.3. В разі, якщо Клієнт є самозайнятою особою та Банку стало відомо про це як від Клієнта так і з інших офіційних джерел, повідомляти орган державної податкової
служби, в якому обліковується Клієнт як платник податків, про відкриття/закриття рахунку(ів), відкритих Банком, в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством
України.
3.4. Банк зобов’язується:
3.4.1. Для обліку суми вкладу відкрити вкладний (депозитний) рахунок визначений в п.1.1.1 цього Договору та зарахувати на нього грошові кошти. Якщо договір укладений у
вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до чинного законодавства України, відкриття рахунку та надходження (зарахування) грошових
коштів на зазначений рахунок здійснюється у перший за ним робочий день.
3.4.2. Повернути Вкладнику суму Вкладу в обумовлений цим Договором строк та сплатити проценти за Вкладом на умовах визначених цим Договором та чинним
законодавством України.
3.4.3. Інформацію за Вкладом надавати лише особисто Вкладнику, його довіреним особам, на підставі довіреності оформленої згідно пункту 3.1.4. цього Договору, а також
іншим особам у випадках, передбачених діючим законодавством України.
3.4.4. Прийняти грошові кошти Вкладника та забезпечити їх повне збереження. У підтвердження зарахування грошових коштів у готівковій формі на вкладний (депозитний)
рахунок надати Вкладнику квитанцію.
4. Відповідальність Сторін
Банк __________________________________________________
М.П.

(підпис)

Вкладник ____________________________________________
(підпис)

4.1. За порушення умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.
5. Форс-мажорні обставини (непереборна сила)
5.1. При виникненні форс-мажорних обставин, тобто дій непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних
санкцій, інших дій держав, що роблять неможливим виконання сторонами зобов’язань, пожеж, повеней, інших стихійних обставин, або сезонних природних катаклізмів, а
також дій органів законодавчої влади, які роблять неможливим виконання сторонами умов цього Договору, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на період
дій перелічених обставин, які визнаються форс-мажорними, але не перелічені у цьому Договорі, а також від відповідальності за їх виконання.
5.2.Доказом дії форс-мажорних обставин може бути документ, надай відповідним державним органом, ТПП України, або іншим уповноваженим органом. Період звільнення
від відповідальності починається з моменту виникнення форс-мажору, що повинно бути підтверджено довідками компетентних органів і закінчується, чи закінчився б , якщо
не виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу із форс-мажору. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна
одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше 6 місяців, кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов’язань за цим
Договором.
6. Порядок розгляду спорів
6.1. Всі спори та непорозуміння, які можуть виникнути у зв’язку з укладанням та виконанням положень цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між
Сторонами на рівні їх уповноважених представників.
6.2. У випадку, якщо Сторони не дійшли до взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.
7. Інші умови Договору
7.1. Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами. Такі додаткові угоди є невід`ємною частиною цього Договору.
7.2. Цей Договір вступає в силу з дня внесення Вкладу у касу Банку, або безготівкового зарахування коштів на Вклад, та діє до повного повернення Банком Вкладнику суми
Вкладу та сплати процентів відповідно до умов цього Договору. Наступного робочого дня за днем повернення Вкладу вкладний (депозитний) рахунок Банком закривається.
7.3. Договір складено на українській мові у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
7.4. До даного Договору Вкладником може бути складене заповідальне розпорядження за встановленою Банком формою. Право на Вклад по заповідальному розпорядженню
наступає згідно чинного законодавства України.
7.5. Сторони погодились, що з укладенням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких умов, які можуть бути істотними та
необхідними за змістом цього Договору.
7.6. Недійсність окремих положень цього Договору не є наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би
вчинений і без включення до нього недійсного положення.
7.7. Повернення Вкладу гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в розмірі та на умовах, визначених чинним законодавством України на день настання
недоступності Вкладу.
7.8. Сторони, укладаючи цей Договір, домовилися про наступну форму укладання даного Договору, яка є обов’язковою для Сторін і погоджена Сторонами, а саме:
кожна сторінка, на якій викладено цей Договір, містить підпис кожної Сторони (уповноважених представників Сторін, що підписали цей Договір) та печатки Сторін (за
наявності).
7.9. Вкладник свідчить, що йому перед укладанням цього Договору була надана в повному обсязі інформація, що вимагається згідно частини другої ст. 12 ЗУ «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. зі змінами та доповненнями.
7.10. Цим Договором Клієнт, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про
включення добровільно наданих ним Банку власних персональних даних до бази персональних даних контрагентів (клієнтів) Банка.
7.11. Кожна із Сторін, а також будь-які треті особи, які будуть обізнаними щодо умов цього Договору, зобов’язуються забезпечити сувору конфіденційність отриманої
інформації, що становить банківську таємницю, і прийняти всі належні заходи по її нерозголошенню. Сторони та такі особи зобов’язуються не розголошувати будь-яким
стороннім особам таку інформацію крім випадків, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором. Невиконання зобов’язань, передбачених цим
пунктом, є підставою для відшкодування винною особою збитків, завданих таким порушенням, в повному обсязі, та притягнення її до відповідальності згідно з чинним
законодавством України.
7.12. Згідно з Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відшкодовує кошти в розмірі вкладу,
включаючи відсотки, 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. З переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до норми Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», можна ознайомитись на сайті Фонду - http://www.fg.gov.ua. Суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами Клієнт
може отримати на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет в розділі «Для вкладників» http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia. Ознайомитись с Довідкою
про систему гарантування вкладів фізичних осіб та розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», можна на сайті Фонду - http://www.fg.gov.ua. Нарахування процентів за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у
разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону
України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку). Відшкодування Фондом коштів за
вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції 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
Національним банком України на день початку ліквідації банку).
Клієнт заявляє, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних, розміщеною в приміщенні Банку та на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет
http://www.sichbank.com.ua/ru/, що підтверджує своїм окремим підписом:

_____________________.
8. Реквізити Сторін

Банк

Вкладник

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Місце реєстрації (проживання):
Паспорт: серія
виданий

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 37716841
Місцезнаходження: м. Київ вул. Володимирська, 63.
Код банку 380816
Індивідуальний податковий номер 377168426504.

____________
_______________________
Договір оформив
_______________________
тел. _________________________
З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"
ознайомлений. Один примірник Договору банківського вкладу «Банківська класика» від
р. №
отримав. З текстом підрозділів, пунктів, підпунктів Договору, перед
укладенням цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст та погоджуюсь з усім, викладеним у них.

__________________________________________

року.
(підпис)

Додаткова інформація: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

