Д О Г О В І Р № ____________
банківського вкладу (депозиту) «Пунктуальний»
(з правом дострокового повернення)

місто ___________

«____» __________ 20___ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», що є юридичною особою за
законодавством України (надалі – «Банк»), в особі (Голови Правління/директора/керуючого відділенням
___________________” _______________________/тощо) ______________________________________________ (ПІБ),
який/яка діє на підставі Статуту/довіреності від «__»____________20__ р., посвідченої приватним нотаріусом
______________________________________ нотаріального округу _____________________ та зареєстрованої в реєстрі
за № _____, з однієї сторони, та
______________________ «________________________________», що є юридичною особою за законодавством
України (надалі – «Вкладник»), в особі ______________________ (посада, ПІБ), який/яка діє на підставі
_________________________,
АБО
Фізична особа – підприємець __________ (ПІБ) (надалі - «Вкладник») (паспорт серії ___ №_______, виданий
___________ ________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків
_________________, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця
«___» _________ _____ р. №____, який є платником ___________ (вказати вид податку), зареєстрований за адресою:
м. ________, вул. __________________, буд .___, кв. ____.
з другої сторони, далі разом іменовані - «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей договір банківського
вкладу (депозиту) (надалі по тексту – «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № 261____________ (№ 265____________)
(надалі за текстом – «Рахунок») в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», код банку 339050, а Вкладник перераховує на цей рахунок
грошові кошти в сумі _____________ (сума прописом) _________ (валюта) (надалі за текстом – «Вклад»), з правом
подальшого збільшення суми Вкладу, на умовах визначених цим Договором.
1.2. Договір укладається на строк з «___» ___________ 20__ р. до «___» ___________ 20__ р., (надалі за
текстом – «Строк зберігання Вкладу») або до моменту повного списання коштів з депозитного рахунку Вкладника
та/або до моменту зазначеному в пункті 3.2.5. цього Договору.
Днем повернення Вкладу є «___» ____________ 20__ р. Якщо день повернення Вкладу припадає на неробочий,
вихідний, святковий день, то днем повернення Вкладу вважається перший робочий день, наступний за цим неробочим,
вихідним, святковим днем.
1.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється в розмірі ___ % (__________ проценти) річних. Базова
кількість днів у році для нарахування процентів – 365 (366) днів, метод нарахування «факт/факт».
1.4. Зарахування Вкладнику грошових коштів на Рахунок згідно пункту 1.1. Договору підтверджується Банком
шляхом видачі виписки за цим рахунком на вимогу Вкладника.
1.5. Можливе поповнення Рахунку протягом всього строку розміщення Вкладу, шляхом перерахування
Вкладником додаткових грошових коштів, (надалі за текстом – «Додаткові внески»), в порядку визначеному цим
Договором.
1.6. Банк не здійснює за Рахунком розрахункові операції і не приймає платіжні документи Вкладника щодо
здійснення розрахункових операцій.
1.7. За згодою Сторін умови Договору можуть бути змінені згідно пункту 9.11 (або 9.15.) цього Договору.
2. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
2.1. Банк приймає грошові кошти на Вклад, перерахований Вкладником зі свого поточного рахунку, на умовах і в
терміни, передбачені пп.1.1-1.5 цього Договору.
2.2. При розрахунку процентів за користування грошовими коштами Вкладника Банк не враховує день
надходження коштів на Рахунок і день перерахування (повернення) коштів з Рахунку.
Нарахування Банком процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням фактичного залишку коштів на
Рахунку та з урахуванням календарного числа днів.
Нарахування процентів на Вклад за розрахунковий період здійснюється щомісячно в останній робочий день
поточного місяця.
Розрахунковим періодом для нарахування процентів є період з дня, наступного за днем зарахування коштів на
Рахунок, по день, що передує останньому робочому дню місяця, в якому кошти зараховано на Рахунок, та надалі за
період з останнього робочого дня місяця, попереднього звітному, по день, що передує останньому робочому дню
звітного місяця, а при поверненні Вкладу - по день, що передує дню повернення Вкладу.
Нарахування процентів на Вклад припиняється в останній день перед початком 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). (зазначається лише у випадку, коли
Вкладником є фізична особа-підприємець).
В грудні у зв’язку з завершенням календарного року проценти нараховуються по 31 грудня включно.
З укладенням цього Договору Сторони домовились, що в разі накладання на кошти на Рахунку Вкладника арешту
або обмеження права Вкладника розпоряджатися Вкладом іншим чином відповідними державними органами у випадках,
передбачених чинним законодавством, і неможливості повернення Банком коштів з Рахунку, внаслідок чого Вклад
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залишається на Рахунку після настання дня повернення Вкладу, зазначеного в п. 1.2 цього Договору, проценти на кошти
на Рахунку, починаючи з дня повернення Вкладу нараховуються та сплачуються за ставкою 0,01% річних.
2.3. Нараховані до сплати проценти обліковуються окремо на рахунку № 2618_________ (№ 2658__________),
відкритому в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», код Банку 339050, і до суми Вкладу не приєднуються.
2.4. Виплата нарахованих процентів на Вклад здійснюється щомісячно не пізніше останнього робочого дня
місяця протягом Строку зберігання Вкладу, а також в день повернення Вкладу згідно умов цього Договору. Проценти за
користування Вкладом сплачуються Вкладнику у валюті Вкладу.
2.5. Сторони погоджуються з тим, що, якщо днем повернення Вкладу та/або днем сплати процентів на Вклад
згідно з пп. 1.2, 2.4 є неробочий день, сума Вкладу та/або проценти, нараховані на Вклад, виплачуються Вкладнику
першого робочого дня, наступного за цим неробочим днем.
2.6. Вкладник має право достроково отримати Вклад до настання дати повернення Вкладу за умови надання
письмового звернення (попередження) за підписом керівника або іншої уповноваженої особи Вкладника не менш ніж за
7 (сім) банківських днів до дня фактичного повернення Вкладу. Дострокове повернення частини Вкладу не допускається.
У випадку пред’явлення Вкладником протягом Строку зберігання Вкладу вимоги про дострокове повернення Вкладу,
цей Договір вважається достроково розірваним. При цьому проценти на суму Вкладу перераховуються із розрахунку
____% (__________________ процентів) річних (місце для введення тексту) за строк з моменту їх зарахування на
Рахунок до дня, який передує такому поверненню.
При цьому, якщо сума раніше сплачених Вкладнику процентів на Вклад перевищує суму процентів, що належить
до виплати згідно умов цього пункту Договору, то відповідна різниця (сума зайво виплачених процентів) утримується
Банком в день дострокового повернення Вкладу, визначеного відповідно до умов цього пункту Договору, з суми Вкладу,
а у випадку, коли суми Вкладу не вистачає, – сплачується Вкладником Банку протягом 3 (трьох) банківських днів з дати
дострокового розірвання цього Договору відповідно до ч. 1. п. 2.6. цього Договору.
Вкладник надає Банку право здійснювати договірне списання на користь Банку з Рахунку суми зайво сплачених
Вкладнику процентів по Вкладу.
2.7. Після закінчення Строку зберігання Вкладу та/або при настанні строку повернення Вкладу відповідно до п.
2.6, сума Вкладу разом із процентами, нарахованими згідно умов цього Договору, підлягає перерахуванню на рахунок,
вказаний у п. 4.1.4 цього Договору. Вкладник доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з Рахунку та
самостійно здійснити повернення Вкладу з Рахунку на поточний рахунок Вкладника. У випадку закриття поточного
рахунку і неможливості здійснення договірного списання коштів з Рахунку для повернення Вкладу на умовах,
передбачених цим Договором – Сторони укладають договір про внесення змін до цього Договору, в якому зазначаються
реквізити нового поточного рахунку Вкладника. Вкладник повинен надати Банку платіжне доручення на перерахування
коштів на його інший поточний рахунок. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу після закінчення Строку
зберігання Вкладу та закриття ним поточного рахунку на який має здійснюватися повернення коштів, Вкладник доручає
Банку відкрити на його ім’я вклад «На вимогу», без наступного додаткового погодження з ним та укладання окремого
договору, та перерахувати на нього суму Вкладу та нараховані проценти. Проценти на кошти, що знаходяться на вкладі «На
вимогу», починаючи з дня, наступного за днем їх зарахування, нараховуються та сплачуються Банком за ставкою 0,01%
річних.
2.8. Договір може бути пролонговано за згодою Сторін на умовах, які діятимуть в Банку на момент такої
пролонгації (продовження). З метою пролонгації цього Договору Вкладник звертається до Банку за 5 (п'ять) робочих днів
до спливу строку, зазначеного у п. 1.2 цього Договору. Продовження строку дії цього Договору оформлюється
договором про внесення змін до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.
2.9. Сторони погоджуються з тим, що Банк не дає жодних гарантій щодо незмінності процентної ставки за
Вкладом, і тому розмір процентної ставки за Вкладом може бути змінений у разі зміни облікової ставки Національного
банку України та/або зміни ситуації на грошово–кредитному ринку. В такому разі Банк направляє Вкладнику
рекомендованого листа із зазначенням нової процентної ставки за Вкладом, а також причин, з якими Банк пов’язує
необхідність її зміни.
2.9.1. У разі якщо запропонована Банком процентна ставка за Вкладом задовольнить Вкладника, Сторони
протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту відправлення рекомендованого листа укладають та підписують договір
про внесення змін до цього Договору про зміну процентної ставки за Вкладом.
2.9.2. У разі якщо Вкладник відмовиться від пропозиції Банку про зміну процентної ставки за Вкладом протягом
10 (десяти) календарних днів з моменту відправлення Банком рекомендованого листа на адресу Вкладника або Вкладник
залишить таку пропозицію Банку без розгляду та відповіді та/або не укладе договір про внесення змін до цього Договору
про зміну процентної ставки за Вкладом протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту відправлення
рекомендованого листа на адресу Вкладника, то Сторони дійшли згоди, що строк (день) повернення Вкладу настав на 1ий робочий день після спливу вказаного 10-денного строку, і Банк зобов’язаний повернути Вкладнику Вклад та сплатити
проценти по ньому шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника, зазначений у п. 4.1.4 цього Договору, а
також закрити Рахунок, після чого цей Договір вважається розірваним, на що Вкладник цим надає свою беззаперечну
згоду. При цьому, проценти на Вклад до моменту його повернення згідно умов цього пункту Договору нараховуються за
ставкою відповідно до п. 1.3 цього Договору.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Вкладник має право:
3.1.1. Збільшувати суму Вкладу протягом Строку зберігання Вкладу на умовах передбачених п. 1.5. цього
Договору. При такій зміні суми Вкладу договори про внесення змін до цього Договору не укладаються.
3.1.2. Отримати Вклад згідно з умовами цього Договору.
3.1.3. Отримати проценти відповідно до умов цього Договору.
3.1.4. Отримувати виписки по Рахунку.
3.1.5. Достроково отримати Вклад у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.
БАНК: ______________(підпис/ М.П.)

ВКЛАДНИК: ______________ (підпис/М.П.)
сторінка 2 з 6

3.2. Банк має право:
3.2.1. Витребувати від Вкладника документи і відомості, необхідні для відкриття Рахунку, здійснення
ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, змісту діяльності та
фінансового стану, та інші передбачені законодавством документи та відомості з метою виконання Банком вимог
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
3.2.2. Використовувати грошові кошти Вкладника (Вклад) протягом строку зберігання Вкладу.
3.2.3. Змінювати процентну ставку за Вкладом у порядку, визначеному в п. 2.9 цього Договору.
3.2.4. Вимагати від Вкладника належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
3.2.5. У випадку невиконання Вкладником пункту 4.2.2. цього Договору вважати Договір розірваним наступного
банківського дня з дня підписання цього договору Сторонами та закрити Рахунок № ___________ (місце для введення
тексту), відкритий в ПАТ «КРИСТАЛБАНК», код банку 339050.
3.2.6. Подавати відомості про відкриття/закриття Рахунку в порядку, передбаченому діючим законодавством
України, на адресу контролюючого органу, в якому Вкладник обліковується як платник податків.
Видаткові операції за Рахунком здійснюються після отримання Банком повідомлення контролюючого органу про
взяття Рахунка на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі
за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 статті 69 Податкового кодексу України (надалі –
«повідомлення»).
Банк не має права повернути Вклад Вкладнику, якщо до дня повернення Вкладу Рахунок не буде взято на облік у
контролюючому органі, в якому Вкладник обліковується як платник податків. Неповернення Вкладу за таких обставин
не тягне за собою відповідальності Банку щодо несвоєчасного повернення Вкладу Вкладнику. Проценти на кошти на
Рахунку за такий період з дня повернення Вкладу до дня отримання Банком Повідомлення від контролюючого органу
про взяття рахунку на облік або до дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною
згодою, Банком нараховуються та сплачуються за ставкою 0,01% річних.
3.2.7. Надавати інформацію, пов’язану з цим Договором, що складає банківську таємницю, у випадках,
передбачених чинним законодавством та цим Договором.
3.2.8. Банк має право достроково повернути вклад Вкладнику письмово повідомивши про це Вкладника за його
адресою. При цьому, при повному поверненні суми вкладу, цей договір припиняє дію та Рахунок закривається.
3.2.9. Вкладник надає Банку право на договірне списання грошових коштів з вкладного рахунку Вкладника в
порядку та в випадках, передбачених законодавством України, цим договором, та іншими договорами, укладеними між
Банком і Вкладником.
3.2.10. Банк має інші права, передбачені законодавством України.
4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
4.1. Банк зобов’язується:
4.1.1. Відкрити Вкладнику Рахунок та прийняти на нього кошти в сумі, вказаній в п. 1.1 цього Договору, на
підтвердження чого, на вимогу Вкладника, надати виписку за Рахунком.
4.1.2. Нараховувати проценти на Вклад та сплачувати їх згідно з умовами цього Договору.
4.1.3. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Вкладника та не порушувати банківської таємниці по
операціях за Рахунком. Надання інформації Банком за Рахунком Вкладника відповідним державним органам чи третім
особам можливе у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.
4.1.4. Забезпечити повернення Вкладу та виплату нарахованих процентів, обумовлених в пп. 1.3, 2.4, 2.6, 2.7 та 2.9
цього Договору, шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника № _________________, відкритий в
________________, код Банку ______ (місце для введення тексту).
4.1.5. Наступного банківського дня з дня виконання своїх зобов’язань за цим Договором, закрити Рахунок
Вкладника, зазначений в п. 1.1. цього Договору.
4.2. Вкладник зобов’язується:
4.2.1. Надати Банку необхідні документи і відомості для відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому,
зокрема документи і відомості, які витребує Банк з метою виконання законодавства що регулює відносини у сфері
запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
4.2.2. Перерахувати грошові кошти у сумі ___________ (_______) (сума прописом) _________ (валюта), в день
підписання цього Договору на Рахунок, вказаний в пункті 1.1. цього Договору.
4.2.3. У разі зміни свого місцезнаходження та при всіх інших змінах, які можуть вплинути на реалізацію цього
Договору та виконання зобов’язань за ним, у 5-денний строк, з моменту виникнення зазначених змін прибути в Банк та
внести відповідні зміни до цього Договору, а також надати належним чином оформлені зміни та доповнення до наданих
для відкриття Рахунку документів.
4.2.4. Розглянути та відповісти на пропозицію Банку стосовно зміни процентної ставки за Вкладом протягом 10
(десяти) календарних днів з моменту відправлення Банком пропозиції.
4.2.5. В письмовому вигляді сповіщати Банк про наміри щодо вчинення ним дій, передбачених умовами цього
Договору, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні, крім випадків, передбачених умовами пп. 2.6, 2.8 та 4.2.3-4.2.4 цього
Договору.
4.2.6. Отримувати безпосередньо в Банку довідку про залишки на рахунках, зазначених в цьому Договорі, станом
на 1 (перше) січня кожного року.
4.2.7. Щорічно в строк до 1 (першого) лютого року наступного за звітним надавати Банку письмове підтвердження
залишків коштів по рахунках, зазначених в цьому Договорі, станом на 1 (перше) січня нового року. Якщо Вкладник
БАНК: ______________(підпис/ М.П.)

ВКЛАДНИК: ______________ (підпис/М.П.)
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отримав довідку про залишки на рахунках та не надав таке підтвердження до 1 (першого) лютого нового року, Сторони
визначають це як згоду Вкладника із залишком коштів на цих рахунках, зазначеним у довідці про залишки на рахунках, і
залишок коштів по рахунках вважається підтвердженим.
У випадку нез’явлення уповноваженої особи Вкладника до Банку для отримання довідки про залишки на рахунках
та ненадання підтвердження відповідно до абзацу першого цього пункту, залишок коштів по рахунках, зазначених в
цьому Договорі, вважається підтвердженим.
5. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої
інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених осіб і
організацій, можлива лише з письмової згоди іншої Сторони, а також у випадках, передбачених законодавством
України та цим Договором.
5.2. Банк гарантує Вкладнику збереження банківської таємниці щодо операцій, проведених відповідно до цього
Договору, відомостей про Вкладника, що стали відомі Банку у зв’язку з укладенням цього Договору, інших
відомостей, що становлять банківську таємницю відповідно до чинного законодавства України за виключенням
випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності
з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.
5.3. Шляхом підписання цього Договору Вкладник надає Банку право розкривати банківську таємницю
стосовно Вкладника наступним особам (як резидентам, так і нерезидентам): аудиторам, рейтинговим агентствам,
іншим третім особам у випадку, якщо таке розкриття необхідно для отримання послуг Банку від третіх осіб,
включаючи послуги по стягненню заборгованості з Вкладника, здійсненні перевірок діяльності Банку, прямим чи
опосередкованим власникам (акціонерам) Банку, іншим третім особам, у випадках, передбачених чинним
законодавством України. Вкладник також згоден, що Банк на власний розсуд буде направляти на адресу Вкладника,
вказану в цьому Договорі, відомості (повідомлення), пов’язані з обслуговуванням Вкладника та/або передбачені
Договором. При цьому Вкладник несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною
третім особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.
5.4. Підписанням цього Договору, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття
банківської таємниці, викладеними у ньому.
5.5. Підписанням цього Договору Вкладник стверджує (гарантує), що ним отримана згода від фізичних осіб, що
є його учасниками /керівниками/особами, що мають право першого та другого підпису, тощо на розповсюдження їх
персональних даних ПАТ «КРИСТАЛБАНК». Вкладником повідомлено в письмовому вигляді таких осіб про їх права
відповідно до статей 8, 12 Закону «Про захист персональних даних».
5.6. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання
умов цього Договору, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
6.2. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним,
регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність
згідно з вимогами чинного законодавства України.
8. ФОРС – МАЖОР
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього
Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не
виконала зобов’язання. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки,
воєнні дії, масові безладдя прийняття відповідних актів нормативного або ненормативного характеру органами
державної влади та управління тощо, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор).
8.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту письмового сповіщення Стороною, що не
виконала зобов’язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних
обставин (ліквідації їх наслідків).
8.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії і ліквідації
наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово один одного на протязі
двох днів з дати початку форс-мажорних обставин.
8.4. Якщо ці обставини будуть існувати протягом часу, що перевищує один місяць, то кожна з Сторін має право
відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і в такому випадку кожна з Сторін не буде мати
права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків та сплати неустойки (пені, штрафу).
8.5. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних
органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до чинного законодавства України.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
9.2. Цей Договір вважається припиненим і Рахунок закривається з моменту перерахування Банком відповідно до
п. 4.1.4 цього Договору всієї суми Вкладу та нарахованих процентів за ним відповідно до умов цього Договору (в т.ч.
згідно умов п. 2.9 цього Договору).
9.3. Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених
законодавством України.
БАНК: ______________(підпис/ М.П.)

ВКЛАДНИК: ______________ (підпис/М.П.)
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9.4. У разі ненадходження коштів згідно п. 1.1 Договору на Рахунок в день підписання Сторонами цього
Договору, Договір вважається розірваним. Рахунок при цьому закривається.
9.5. Вкладник не має права передати (відступити) своє право вимоги за цим Договором будь-якій іншій особі без
попередньої письмової згоди Банку.
9.6. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках українською мовою, один з яких знаходиться в
Банку, другий – у Вкладника. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
9.7. 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 Банком Вкладнику в повному обсязі;

Вкладник ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та може
ознайомитись з актуальною інформацією, зазначеною в даній Довідці, завітавши на офіційний сайт БАНКУ
(http://crystalbank.com.ua). (зазначається лише у випадку, коли Вкладником є фізична особа-підприємець).
Коментар: У випадку укладання договору з Фізичною особою – підприємцем, договір доповнюється
наступними пунктами:
9.8. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – «Фонд»). Фонд гарантує кожному
вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. 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. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою за суму, що зазначена в Законі України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Інформацію про суму граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами .можна також отримати на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua.
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.
9.9. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому
реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
9.10. 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 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 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 Національним банком України на день початку ліквідації банку).
9.11. У разі залучення Банком вкладу, на відшкодування коштів за яким не поширюються гарантії Фонду, Банк
ознайомлює про це під підпис фізичну особу-підприємця, яка має намір розмістити такий вклад у Банку, до укладення
такого договору, у тому числі вкладу, розміщеного на умовах отримання від Банку процентів на більш сприятливих
договірних умовах, ніж звичайні, або з іншими фінансовими привілеями від Банку (вклади на індивідуальній основі).
9.12. Фонд не відшкодовує кошти за умов, які перелічені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб». Інформацію про умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами можна також отримати
на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua.
9.8. (або 9.13.) Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що
засвідчується підписами Сторін.
9.9. (або 9.14.) Всі повідомлення Банку (вимоги, пропозиції тощо) за цим Договором, направлені Вкладнику
поштою або кур’єрською службою, вважаються врученими Вкладнику після спливу трьох календарних днів з дня їх
вручення до установи поштового зв’язку або кур’єрської служби для направлення Вкладнику.
9.10. (або 9.15.) Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в
письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками, з
обов'язковим посиланням на цей Договір.
10.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ВКЛАДНИК
__________________(вказати найменування Вкладника):
ПАТ «КРИСТАЛБАНК»
Україна, м. __________________________________
Україна, м. ______________________________________
код за ЄДРПОУ: 39544699
код за ЄДРПОУ / РНОКПП ________________________
код Банку: 339050
п/р № __________________________ відкритий
тел.: (___) __________________
в ___________________, код банку _______________
тел.: (___) __________________
____________________ (вказати посаду):

____________________ (вказати посаду):

___________________________ (ПІБ)

___________________________ (ПІБ)

(підпис)

МП

(підпис)

МП
Один примірник договору від імені Вкладника отримав (ла)
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений
(на) (зазначається лише у випадку, коли Вкладником є фізична особапідприємець) «____» ________________ 20____ р. ___________________

БАНК: ______________(підпис/ М.П.)

ВКЛАДНИК: ______________ (підпис/М.П.)
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