
 
                                 

                                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, 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 ____________________ 

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 обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ».  

Підписанням цієї Заяви Клієнт приєднується до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» в частині 
обслуговування вкладу на вимогу «Ваші гроші». 

Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг, ця Заява на приєднання, Правила обслуговування корпоративних 
клієнтів в АТ «КІБ» разом складають Договір банківського вкладу «Ваші гроші», який регламентує взаємовідносини між Клієнтом та 
Банком в частині розміщення коштів за Рахунком «Ваші  гроші», що відкритий згідно цієї Заяви. 

Для клієнтів – фізичних осіб - підприємців 

Клієнт підтверджує, що Банк до моменту укладення цього Договору, ознайомив його з Довідкою про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб, 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 про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 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. 

 

 
Клієнт 
Найменування Клієнта 
Місцезнаходження: _______________ 
Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: ____ 

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 ____________________ 

https://cib.com.ua/
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Банк 
АТ «КІБ» 
Місцезнаходження:___________ __________________________________ 
кор/р _____________в Національному банку України.  
Код Банку:_________________________  
Код за ЄДРПОУ:_____________________  
 
Посада керівника відділення  
АТ «КІБ»                                                                 ____________________ / ПІБ керівника/                                                     
                                                М.П. 

 


