ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № ___________
з виплатою процентів в кінці строку
ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ»
м. _____________

__.________.201_р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛБАНК», яке є юридичною особою за законодавством України (надалі - «Банк»), в особі
___________
(Голови
Правління/директора
дирекції/начальника
відділення
«___________________________»
/тощо)
_________________ (ПІБ), який/яка діє на підставі __________ (статуту/положення про відділення _________, довіреності, посвідченої
____________________ нотаріусом ____________________ округу ____________ року та зареєстрованої за № ____________), з однієї
сторони,
Фізична особа__________________________________ (надалі - «Вкладник»), (паспорт серії ___ №_______, виданий
___________р. _____________________________________________, реєстраційний
номер облікової картки платника податків
_________________, зареєстрований за адресою: м. ________, вул. __________________, буд. ___, кв. ____, з іншої сторони, що
надалі за текстом разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей Договір банківського вкладу (надалі – Договір)
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Договір укладається шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта) – Правил комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «КРИСТАЛБАНК», надалі за текстом – «Правила», які розміщено у
загальнодоступному для клієнта місці в Банку та на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою: www.crystalbank.com.ua.
1.2.
Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значеннях, встановлених Правилами.
Із підписанням цього Договору Вкладник засвідчує, що він ознайомлений з Правилами та погоджується вважати їх обов’язковими
для застосування до взаємовідносин, які виникли на підставі цього Договору з приводу розміщення Вкладу та користування
банківськими послугами, в тому числі СДБО «Інтернет-банкінг». Правила є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Банк відкриває Вкладнику Вкладний (депозитний) рахунок № 263_____________.___ (надалі за текстом - "Рахунок") та приймає
від
Вкладника
внесені
ним
в
порядку,
передбаченому
цим
Договором,
грошові
кошти
в
сумі
______________________(________________________) (надалі за текстом - "Вклад").
1.4. Вклад залучається на строк ___ міс. /календарних днів з „___”_________201__ року до „___”____________201__ року (надалі
за текстом - “строк залучення Вкладу”), на умовах та в порядку, визначених цим Договором. Внесення Вкладником грошових коштів
підтверджується цим Договором та квитанцією про внесення коштів на Рахунок або випискою по Рахунку про зарахування на нього
коштів.
1.5. Протягом всього строку залучення Вкладу, встановленого п.1.4 цього Договору, за виключенням останніх 30 (тридцяти)
календарних днів, при залученні Вкладу на строк 6 (шість) місяців
або
90 (дев’яносто) календарних днів, при розміщенні Вкладу на строк 370 (триста сімдесят) днів, (обирається відповідне
значення) Вкладник має право збільшувати суму Вкладу, шляхом готівкового/безготівкового поповнення Рахунку. При цьому загальна
сума поповнення, протягом строку залучення Вкладу, не може перевищувати 50% від суми початкового внеску, зазначеного в п.1.3
цього Договору. Нарахування процентів починається на наступний день, після внесення суми додаткового внеску на Вклад.
Поповнення Вкладником суми Вкладу підтверджується випискою по рахунку про зарахування на нього коштів або квитанцією про
внесення коштів на Рахунок та не потребує укладення Додаткового правочину (додаткового договору/змін/доповнень до цього
Договору) щодо збільшення суми Вкладу.
1.6. На суму Вкладу Банк щомісячно нараховує проценти на рахунку № 2638______________.___ у розмірі ____% (________
процентів) річних (надалі за текстом – "процентна ставка"). Проценти нараховуються на фактичну суму Вкладу, прийняту Банком від
Вкладника, а саме на суму залишку коштів на Рахунку. Проценти нараховуються, виходячи з фактичної кількості календарних днів у
році. День надходження (внесення) Вкладу на Рахунок і останній день строку (повернення) Вкладу при розрахунку процентів не
враховуються. Нарахування процентів здійснюється щомісяця в останній робочий день місяця за період з першого числа місяця по
останній календарний день місяця (в першому місяці строку залучення Вкладу – з дня, наступного за днем залучення Вкладу, по
останній календарний день місяця; в останньому місяці строку залучення Вкладу – з першого числа місяця по день, що передує дню
повернення Вкладу).
1.7. Банк зобов’язаний згідно вимог частини 3 статті 1060 Цивільного кодексу України, видати Вклад та нараховані проценти за цим
Вкладом із спливом строку залучення Вкладу, визначеного в п. 1.8 цього Договору.
1.8. Банк зобов'язаний повернути Вкладнику Вклад „___”____________201_ року. У випадку, якщо цей день припаде на святковий
/неробочий/ вихідний день, Банк зобов'язаний повернути Вкладнику Вклад в перший робочий (банківський) день, що слідує за таким
святковим / неробочим / вихідним днем.
1.9. Проценти за Вкладом, нараховані у відповідності до умов цього Договору, Банк зобов'язаний сплатити Вкладнику одноразово в
день повернення Вкладу, що визначений в п.1.8 цього Договору. У випадку, якщо день сплати нарахованих згідно умов Договору
процентів за Вкладом припаде на святковий / неробочий / вихідний день, Банк зобов'язаний сплатити їх Вкладнику в перший робочий
(банківський) день, що слідує за таким святковим / неробочим / вихідним днем.
1.10. Нараховані за умовами п.1.6 цього Договору проценти за Вкладом Банк зобов'язаний сплачувати Вкладнику безготівковим
переказом коштів в валюті Вкладу на поточний рахунок №2620_________________ відкритий у Банку, операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу.
1.11. В разі, якщо Вклад повертається Вкладнику на його вимогу до cпливу строку, визначеного в пункті 1.8 цього Договору, або у
випадку примусового списання коштів з Рахунку, проценти за фактичний строк перебування Вкладу на Рахунку нараховуються та
сплачуються за фактичну кількість днів перебування Вкладу на Рахунку за ставкою – 0,01 % (нуль цілих одна сотих процента) річних.
1.12. В день повернення Вкладу Банк повертає Клієнту Вклад на поточний рахунок № 2620_______________ відкритий у Банку,
операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу.
1.13. 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 повідомляє Вкладника про новий розмір процентної ставки за Вкладом у відповідності
до Правил.
1.14. Оподаткування доходів від вкладної (депозитної) операції здійснюється відповідно до законодавства України.
1.15. У випадку, коли на дату повернення Вкладу, передбачену п.1.8 цього Договору, на кошти на Рахунку накладено арешт або
обмежено право Вкладника розпоряджатися Вкладом іншим чином відповідними державними органами/приватним виконавцем у
випадках, передбачених чинним законодавством, і неможливості повернення Банком коштів з Рахунку, внаслідок чого Вклад
залишається на Рахунку після настання дня повернення Вкладу, зазначеного в п.1.8 цього Договору, проценти на кошти на Рахунку,
починаючи з дня повернення Вкладу, зазначеного в п.1.8 цього Договору, нараховуються та сплачуються за ставкою 0,01% (нуль цілих
одна сотих процента) річних.

2.1.

2. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ
Цей Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Договір набуває

Банк ____________________

Вкладник ___________________

чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печаткою Банку, внесення Вкладником суми Вкладу та діє до моменту
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
2.2. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до Правил та чинного
законодавства України.
2.3. Порядок розкриття банківської таємниці Банком та надання згоди на обробку персональних даних Вкладником здійснюються
згідно з Правилами.
2.4. Вкладник надає згоду на самостійний вибір Банком способу повідомлення інформації, яка пов’язана з обслуговуванням
Вкладника та/або передбачена Договором та Правилами. При направленні Банком на адресу Вкладника, вказану в цьому Договорі,
відомостей (повідомлення), Вкладник несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім
особам та, відповідно, надає згоду на її розголошення.
2.5. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Вкладник підтверджує ознайомлення з умовами, за
якими Фонд гарантує Вкладнику відшкодування коштів за його Вкладом:
2.5.1. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках передбачених ст. 26 ЗУ «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», що викладений на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет: http://www.fg.gov.ua/.
2.5.2. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет:
http://www.fg.gov.ua/. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з
підстав, визначених частиною 2 статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику Банку
відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному
Банку Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених Вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у Банку.
2.5.3.
Банк припиняє нарахування відсотків за Вкладом у день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку з підстав, визначених частиною 2 статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
2.5.4.
Відшкодування Фондом коштів за Вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національній валюті України після
перерахування суми Вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України 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 Національним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 2 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).
2.5.5. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб та може ознайомлюватись з актуальною інформацією, зазначеною в даній Довідці, що розміщена на офіційному сайті Банку
www.crystalbank.com.ua.
2.6. Всі суперечки, які виникають під час дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не
дійшли взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності з діючим законодавством України.
2.7. Вкладник не має права передати (відступити) своє право вимоги за цим Договором будь-якій іншій особі без попередньої письмової
згоди Банку.
2.8. Один примірник цього Договору зберігається в Банку, а другий примірник цього Договору зберігається у Вкладника.
2.9. 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.
2.10. Вкладник підтверджує, що другий примірник Договору отримав ______________ (___________________________).
підпис
ПІБ Вкладника
2. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Банк
Вкладник
АТ «КРИСТАЛБАНК»
___________________________________________
Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2
Паспорт: ___________________________________
Код банку 339050,
виданий ____________________________________
Код за ЄДРПОУ 39544699
Місце проживання:___________________________
Тел. (044) 590 46 64
____________________________________________
www.crystalbank.com.ua
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Відділення №________________
______________________
м.________________,
Телефон: ____________________________________
тел.(____)______________
_______________ ________________
______________ ___________________
м.п.
Підтверджую, що ознайомлений з Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб
______________ ___________________

Банк ____________________

Вкладник ___________________

