ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»
Протокол № 73-ВН
від 27 березня 2017 року
Голова Правління
_________________ В.В. Шульга
введено в дію з 28 березня 2017 року
Типова форма для ФОП

Депозит «Січ»

Договір банківського депозиту №______
м.Київ

__________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ», далі “Банк”, який зареєстрований платником
податку
на
прибуток
на
загальних
підставах,
в
особі
___________________________________________________
з
однієї
сторони,
та
ФОП
____________________________, далі “Вкладник”, в особі ________________________________, який діє на
підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця, з іншої сторони, які в подальшому
разом називаються “Сторони”, уклали цей договір банківського депозиту (далі - Договір) про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник передає, а Банк приймає від Вкладника на депозитний рахунок № ___________ в ПАТ
«БАНК СІЧ» код банку 380816 (далі – депозитний рахунок) на умовах цього Договору грошові кошти (далі –
депозит) в сумі _________(________________________
1.2. За користування депозитом, розміщеним Вкладником на депозитному рахунку, Банк виплачує
проценти із розрахунку __% (____________________) річних. Метод нарахування відсотків факт/факт.

Для розрахунку враховується фактична кількість днів у місяці та у році.
1.3. Вкладник передає Банку депозит шляхом його перерахування у безготівковій формі з свого
поточного рахунку на депозитний рахунок протягом двох банківських днів після підписання цього Договору.
1.4. Датою повернення депозиту є ____________.
2.УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ОПЛАТИ, ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
2.1. Банк приймає на зберігання депозит, перерахований Вкладником з свого поточного рахунку на
умовах і в терміни, передбачені пп.1.1 - 1.4 Договору.
2.2. Вкладник доручає Банку самостійно повернути депозит з депозитного рахунку на поточний
рахунок Вкладника № ________ в ПАТ «БАНК СІЧ» код банку 380816 (далі – поточний рахунок) в дату
повернення депозиту.
2.3. Проценти на суму депозиту нараховуються з дня, наступного за днем зарахування коштів на
депозитний рахунок, до дня, який передує даті повернення коштів. Нарахування здійснюється не рідше одного
разу на місяць.
В разі накладання на депозитний рахунок Вкладника арешту або обмеження права Вкладника
розпоряджатись депозитом іншим чином відповідними державними органами у випадках, передбачених
чинним законодавством, внаслідок чого депозит залишається на депозитному рахунку після дати повернення
депозиту, зазначеної в п.1.4 Договору, проценти за депозитом з дати його повернення не нараховуються та не
сплачуються.
2.4. Виплата процентів проводиться щомісячно в останній робочий день поточного місяця шляхом
перерахування їх в безготівковому порядку на поточний рахунок Вкладника № _________ в ПАТ «БАНК СІЧ»
код банку 380816.
При поверненні депозиту в передбаченому цим Договором порядку нараховані проценти
перераховуються на поточний рахунок Вкладника в день повернення депозиту.
2.5. У випадку зміни нормативних актів та облікової ставки Національного банку України або вартості
ресурсів на фінансово-економічному ринку України Банк може направити Вкладнику рекомендованим
листом письмові пропозиції щодо зміни процентної ставки за користування депозитом та умов Договору.
Вкладник письмово (рекомендованим листом) повідомляє Банк про свою згоду із зміною процентної ставки
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або відмову від такої зміни протягом 20 календарних днів після її одержання (або інший обумовлений
термін).
2.6. Сторони погоджуються, що у разі повідомлення Вкладником про свою відмову від пропозицій
Банку щодо зміни процентної ставки та умов Договору або ненадання ним повідомлення Банку у строк,
визначений п.2.5. Договору, датою повернення депозиту вважається дата, зазначена в повідомленні Банку як
дата початку застосування нової процентної ставки. У випадку визначення дати повернення депозиту згідно з
цим пунктом Договору проценти нараховуються за ставкою, визначеною в п.1.2. Договору до дня, який
передує даті повернення депозиту, визначеній згідно з цим пунктом Договору.
2.7. Дострокове повернення депозиту раніше строків, зазначених в п.1.4 договору, не допускається, крім
випадку, передбаченого п.2.6. цього Договору.
3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.Банк зобов’язується:
3.1.1. Прийняти депозит Вкладника у відповідності з умовами Договору та надати йому виписку з
рахунку, яка є підтвердженням зарахування депозиту на депозитний рахунок.
3.1.2. Сплачувати проценти за користування депозитом відповідно до умов Договору.
3.1.3. На підставі доручення Вкладника у порядку, передбаченому цим Договором, забезпечити
повернення депозиту шляхом його перерахування на поточний рахунок Вкладника.
3.1.4. Зберігати банківську таємницю щодо Вкладника та депозиту згідно з чинним законодавством
України та нести відповідальність за її незаконне розголошення або використання.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Надати Банку документи, необхідні згідно з чинним законодавством України, нормативноправовими актами Національного банку України для відкриття депозитного рахунку та проведення по ньому
операцій.
3.2.2. У випадку зміни своєї адреси або банківських реквізитів повідомляти про це Банк протягом 2
(двох) банківських днів з дня настання таких змін.
3.2.3. Вкладник зобов’язується надавати відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог
законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів
одержаних злочинним шляхом.
3.3. Банк має право:
3.3.1. Звертатися до Вкладника з письмовими пропозиціями щодо зміни розміру процентної ставки у
порядку, передбаченому п.2.5. Договору.
3.4. Вкладник має право:
3.4.1. Отримувати виписку з депозитного рахунку.
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі прострочення виконання грошового зобов’язання, винна Сторона зобов’язана сплатити іншій
Стороні за кожний день прострочення пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу, але не
більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання та неналежне
виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно є наслідком випадку або обставин непереборної сили,
які не залежали від волі Сторін - форс-мажорних обставин (пожежі, стихійного лиха, аварії, війни, блокади,
страйку та т. і.).
4.3. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе згідно умов цього Договору
зобов’язань винна Сторона сплачує іншій стороні неустойку (пеня, штраф), передбачену цим Договором, а
також відшкодовує збитки, понесені іншою Стороною
5.ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Сторони, у зв’язку з цим Договором, передають одна одній персональні дані своїх представників,
або інших осіб - суб’єктів персональних даних.
5.2. Сторона, що передає персональні дані є володільцем відповідних баз(и) персональних даних в
розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон). Сторона, що отримує
персональні дані від іншої Сторони є третьою особою в розумінні Закону.
5.3. Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього
Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в
сфері захисту персональних даних.
5.4. Сторони гарантують, що вони отримали згоду на обробку та передачу персональних даних, що
передаються іншій Стороні, від відповідних суб’єктів персональних даних.
5.5. Сторони гарантують, що передача та обробка персональних даних у зв’язку з цим Договором
охоплюється метою обробки персональних даних, що зазначена у згоді на обробку персональних даних
відповідного представника передаючої Сторони або в чинному законодавстві.
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5.6. Сторони гарантують, що всі суб’єкти, персональні дані яких передаються, були належним чином
повідомлені про свої права, мету обробки та осіб, яким ці дані передаються, відповідно до Закону.
5.7. Ураз порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша
Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Сторони зобов’язуються відшкодувати одна одній будьякі збитки та витрати, пов’язані з розглядом або задоволенням будь-яких претензій з боку суб’єктів, чиї
персональні дані передаються відповідно до цього розділу цього Договору та чиї права були порушені через
невиконання відповідною Стороною зобов’язань, передбачених цим Договором, а також інші витрати або
збитки.
5.8. Сторона, що отримала персональні дані відповідно до умов цього Договору обробляє такі
персональні дані виключно у зв’язку з цим Договором.
5.9. Сторони забезпечують всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту
отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.
5.10. У випадку відкликання суб’єктом персональних даних своєї згоди на обробку переданих
персональних даних у базі даних однієї з Сторін, така Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про
строк та умови припинення обробки персональних даних такого суб’єкта.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Вкладник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлених Податковим
Кодексом України.
6.2. Сторони домовились, що у випадку виконання Банком функцій податкового агенту, згідно з
Податковим кодексом України (надалі - ПКУ), при виплаті Вкладнику доходу у вигляді процентів, Вкладник
доручає Банку самостійно утримувати та сплачувати з такого доходу необхідну суму податку з доходів
фізичних осіб та інші обов’язкові збори/платежі, в порядку, розмірах та за ставками, відповідно до чинного
законодавства України.
6.3. Якщо Вкладник не перерахував кошти на депозитний рахунок у сумі і термін, передбачений у
п.п.1.1. та 1.3. Договору, Договір вважається розірваним з дня, наступного за останнім днем для
перерахування депозиту згідно з п.1.3. Договору.
6.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
6.5. Всі зміни та доповнення до Договору є його невід’ємною частиною і матимуть юридичну силу
тільки у випадку їх укладення в письмовій формі та підписання уповноваженими представниками Сторін,
якщо інше не передбачене цим Договором.
6.6. Всі спори по Договору вирішуються шляхом переговорів, у випадку недосягнення згоди - в
господарському суді згідно з чинним законодавством України.
6.7. Договір складений українською мовою у 2 примірниках по одному для кожної Сторони, що мають
однакову юридичну силу.

6.8. 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
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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: _____________________.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Банк: ПАТ "БАНК СІЧ"
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська,
буд. 63
Код ЄДРПОУ: 37716841
Код Банку: 380816
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська,
63
Платник ПДВ
Інд. податковий N 377168426504
Телефон: (044) 207-14-71
Адреса електронної пошти: bank@sichbank.com
Адреса сайту: www.sichbank.com

_______________________________

Клієнт: ФОП_________________
Код ЄДРПОУ: ___________
Місцезнаходження: __________________
Телефон/факс:
Св. ППДВ №
Інд. податковий №
Адреса електронної пошти:
Адреса сайту:

/посада/

_________________
/підпис/

___________
/ПІП/

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 депозиту від ____________ р. № _____ отримав. З текстом підрозділів, пунктів,
підпунктів Договору перед укладанням цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст та
погоджуюсь з усім, викладеним у них.
______________(_______________________)
підпис
Прізвище, ім'я, по батькові

«___»________20__р.
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