
ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ № 3 

до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» 

в частині обслуговування вкладу на вимогу «Ваші гроші» 

 

м. _______                    «___» _______ 20__ р. 

 

Найменування Клієнта ____________________ 

Код за ЄДРПОУ Клієнта/РНОКПП Клієнта ____________________ 

Згідно з Договором банківського рахунку та комплексного надання послуг № ________ від 

«___»________ 20__ р. прошу відкрити рахунок для збереження коштів за вкладом на вимогу «Ваші 

гроші» (далі – Рахунок «Ваші гроші»)  на наступних умовах: 

1 Найменування продукту Вклад на вимогу  «Ваші гроші» 

2 Валюта Рахунку «Ваші гроші» _______ 

3 
Плата на залишки коштів на Рахунку «Ваші гроші», 

що діє на день укладання Заяви 
_____ % річних 

4 
Сума договору банківського вкладу «Ваші гроші»  

Незнижувальний залишок на Рахунку «Ваші гроші» 
____________________  

5 Мінімальна сума поповнення Рахунку «Ваші гроші» ____________________ 

6 
Максимальна сума, що може бути розміщена на 

Рахунку «Ваші гроші» 
____________________ 

7 
Номер поточного рахунку Клієнта для виплати 

процентів 
____________________ 

Підписанням цієї Заяви на приєднання № 3 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ 

«КІБ» від «___»____20__ р (надалі - Заява) Клієнт приєднується до Правил обслуговування 

корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» (надалі - Правила)  в частині обслуговування вкладу на вимогу «Ваші 

гроші». 

Ця Заява, Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг та Правила разом 

складають Договір банківського вкладу «Ваші гроші» (надалі - Договір), який регламентує 

взаємовідносини між Клієнтом та Банком в частині розміщення коштів за Рахунком «Ваші  гроші», що 

відкритий згідно цієї Заяви. 

Банк залучає грошові кошти (надалі - вклад) в безготівковій формі у валюті України від Клієнта на 

вкладний (депозитний) Рахунок «Ваші гроші» без визначеного строку зберігання і під процент на умовах, 

встановлених Договором. 

На підставі цієї Заяви Банк відкриває Клієнту Рахунок «Ваші гроші» для розміщення та обліку 

грошових коштів Клієнта внесених на умовах, що передбачені цією Заявою (за умови відсутності інших 

договірних відносин між Клієнтом та Банком) у порядку, що визначений у Правилах.  

Протягом строку дії Договору вклад може бути поповнений на умовах, визначених в Заяві та 

Правилах, або частково/повністю знятий (повернений) без розірвання Договору, в порядку, визначеному 

Правилами.  

Проценти за вкладом нараховуються та сплачуються Клієнту щомісячно. 

Повернення вкладу/частини вкладу здійснюється за ініціативою Клієнта шляхом виконання Банком 

наданого Клієнтом платіжного доручення на перерахування відповідної суми коштів з Рахунку «Ваші 

гроші» на поточний рахунок Клієнта, визначений в Заяві.  

Банк має право змінювати процентну ставку за вкладом (Плату на залишки коштів на Рахунку «Ваші 

гроші»), визначену в цій Заяві. Про зміну процентної ставки Банк повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 10 

(десять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки шляхом розміщення 

відповідної інформації на інформаційних стендах в приміщеннях Банку та на Офіційному сайті Банку 

cib.com.ua, та надіслання Клієнту інформації про зміни засобами СДО «PAY CIB» або на адресу 

електронної пошти Клієнта, або іншим способом, визначеним Правилами. 

Додатковими послугами Банку за Договором є послуга з відкриття та обслуговування поточного 

рахунку, якщо цей рахунок був відкритий Клієнтом виключно з метою виплати вкладу та нарахованих за 

вкладом процентів, відповідно до умов Договору.  

Протягом строку дії Договору тарифи та комісії за послугами, що надаються згідно Договору, за 

додатковими послугами Банку, що надаються під час укладення Договору, а також умови надання послуг, 

визначені в Правилах, можуть бути змінені. Про зміни Правил та/або тарифів Банк повідомляє Клієнта не 

пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати впровадження змін шляхом розміщення відповідної 

інформації на інформаційних стендах в приміщеннях Банку та на Офіційному сайті Банку cib.com.ua, та 

http://www.cib.com.ua/
http://www.cib.com.ua/


надіслання Клієнту інформації про зміни засобами СДО «PAY CIB» або на адресу електронної пошти 

Клієнта, або іншим способом, визначеним Правилами. 

Клієнт має право в будь-який банківський день строку дії Договору відмовитись, розірвати чи 

припинити зобов‘язання за Договором, шляхом подання до Банку Заяви на від’єднання від Правил № 3. 

Банк відповідає за порушення своїх зобов’язань за Договором відповідно до положень Правил та 

чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.  

У разі порушення (невиконання) Банком зобов’язань з нарахування та виплати процентів за 

вкладом, Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі 0,001% від суми вкладу за кожний день невиконання 

(включаючи день виплати процентів). При цьому, сума пені не повинна перевищувати 5 (п’ять) відсотків 

суми нарахованих процентів за вкладом. 

 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

за Договором, за умови доведення, що таке невиконання/неналежне виконання викликано факторами 

непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, 

що засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними 

торгово-промисловими палатами або іншими уповноваженими державними службами у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. Перелік форс-мажорних обставин (невиключний), порядок 

інформування Сторонами одна одної про виникнення форс-мажорних обставин визначений в Правилах.  

З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутися до Банку надіславши 

письмове звернення за реквізитами, визначеними в цій Заяві. 

З питань захисту прав щодо надання фінансових послуг Клієнт має право звернутися до 

Національного банку України та/або до суду. 

Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що до укладення Договору Банк додатково надав 

Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-

III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".  

Для клієнтів – фізичних осіб - підприємців 

Клієнт підтверджує, що Банк до моменту укладення цього Договору, ознайомив його з Довідкою 

про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Довідка), та підтверджує, що йому зрозумілі 

порядок та умови відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за Рахунком «Ваші 

гроші» (вкладом), що визначені змістом Довідки. Клієнт також зобов’язується не рідше ніж один раз 

на календарний рік самостійно ознайомлюватися з Довідкою, розміщеною на сайті Банку за 

адресою: cib.com.ua, яку Банк розміщує з метою ознайомлення вкладників з текстом Довідки 

після підписання Договору, та/або яку Банк направляє Клієнту за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем, СДО «PAY CIB» або на його електронну адресу. У розумінні 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вкладом є кошти в готівковій або 

безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які 

надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 
 

Посада  керівника Клієнта                        _______________________ /ПІБ керівника Клієнта 

                                                                 М.П. 

ВІДМІТКИ БАНКУ: 

Відкриття Рахунку на вище зазначених умовах 
 ПОГОДЖЕНО         

НЕ ПОГОДЖЕНО 

Номер Договору банківського вкладу «Ваші гроші» ____________________ 

Дата Договору банківського вкладу «Ваші гроші» ДД.ММ.РРРР 

Номер Рахунку ____________________ 

Банк 

АТ «КІБ» 

Місцезнаходження:___________ __________________________________ 

кор/р _____________в Національному банку України.  

Код Банку:_________________________  

Код за ЄДРПОУ:_____________________  

 

Посада керівника відділення  

АТ «КІБ»                                                                 ____________________ / ПІБ керівника/                                                     

                                                М.П. 

 

 

Клієнт 

Найменування Клієнта 

Місцезнаходження: _______________ 

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: ____ 

https://cib.com.ua/

