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ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «Вигідний курс» № _______ 

_____________________                                                                                 ___________________ року 

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (скорочене найменування – АТ «КІБ»), надалі за 

текстом – «Банк», в особі _______________________, що діє на підставі __________________________ року, з 

однієї сторони, та  

__________________________ (ПІБ Клієнта), надалі за текстом – «Вкладник», з іншої сторони, що надалі за  

текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір банківського вкладу 

«Вигідний курс» (надалі – Договір) про наступне. 

Цей Договір містить елементи різних договорів (є змішаним у розумінні ч. 2 ст. 628 Цивільного кодексу 

України). До відносин Сторін застосовуються у відповідних частинах положення чинного законодавства України 

та внутрішніх нормативних документів Банку про договори, елементи яких містяться в цьому Договорі. 

Цей Договір включає Заяву про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та разом з Тарифами на послуги 

та операції за поточними рахунками фізичних осіб за продуктом «Вигідний курс» (надалі за текстом – Тарифи 

Банку), Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві «Комерційний 

Індустріальний Банк», затвердженими рішенням Правління Банку (надалі за текстом – «Правила»), які 

оприлюднені на сайті Банку за адресою: cib.com.ua, нероздільно пов‘язані між собою та є невід’ємними 

частинами цього Договору.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Банк залучає на вклад (депозит) від Вкладника тимчасово вільні кошти в іноземній валюті ____ (долар США, 

євро) на визначений строк зберігання і під процент на умовах, встановлених цим Договором.  

1.2. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _________________ (надалі за текстом – 

«Рахунок») для зарахування грошових коштів Вкладника відповідно до вимог чинного законодавства України та 

внутрішніх нормативних документів Банку. 

1.3. Вкладник розміщує грошові кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладання цього Договору у 

сумі __________ _______ (_____________) (надалі за текстом – «Вклад») на Рахунок на умовах та порядку, 

передбаченому цим Договором. 

1.3.1. Розміщення грошових коштів на Вклад здійснюється за рахунок купівлі Банком Вкладнику безготівкової 

іноземної валюти на валютному ринку України (надалі за текстом - ВРУ) згідно Заяви на купівлю іноземної 

валюти, за грошові кошти в національній валюті, розміщені на поточному рахунку в національній валюті 

Вкладника, відкритому у Банку, із подальшим розміщенням придбаної безготівкової іноземної валюти на 

Рахунку. 

1.3.2. Зарахування Вкладу на Рахунок здійснюється Банком шляхом договірного списання з поточного рахунку в 

іноземній валюті №___________________, відкритого у Банку, в день зарахування на нього купленої Банком 

безготівкової іноземної валюти згідно Заяви на купівлю іноземної валюти та цього Договору. 

1.4. У разі, якщо протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладання цього Договору Вклад не буде зараховано 

на Рахунок з будь-яких причин, в тому числі: Банком не буде здійснено купівлю на ВРУ безготівкової іноземної 

валюти або в день купівлі Банком безготівкової іноземної валюти, що становить суму Вкладу, не буде здійснено 

зарахування на Рахунок, цей Договір вважається розірваним. 

1.5. Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати його зарахування на Рахунок по дату повернення Вкладу 

(надалі за текстом – «строк розміщення Вкладу»). Датою повернення Вкладу є _________________ року.  

1.6. Вклад розміщується з правом одноразового поповнення, що здійснюється на суму купленої Банком на ВРУ 

безготівкової іноземної валюти у день її купівлі, у межах суми Вкладу, передбаченої п. 1.3. цього Договору, що 

не перевищує суму, визначену вимогами НБУ. 

1.7. Дострокове повернення/зняття Вкладу та/або часткове повернення/зняття Вкладу на вимогу Вкладника до 

закінчення строку розміщення Вкладу, зазначеного в п.1.5 цього Договору, в тому числі право достроково 

відмовитись, розірвати чи припинити зобов‘язання за вимогою Вкладника за цим Договором, не передбачено. 

1.8 На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі ___ (________________) процентів річних (надалі за 

текстом – «процентна ставка»).  

1.8.1. У випадку продовження строку розміщення Вкладу відповідно до умов п. 1.10 Договору, за Вкладом 

встановлюється процентна ставка, що діє у Банку на момент такого продовження за відповідним видом вкладу з 

урахуванням умов програми лояльності. Банк повідомляє Вкладника про розмір процентної ставки шляхом 

відправки смс повідомлення на номер телефону Вкладника, визначений в розділі 4 цього Договору, та шляхом 

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

щодо розміру процентної ставки за відповідним видом вкладів фізичних осіб, згідно з якою визначається розмір 

процентної ставки за цим Договором на кожний новий строк розміщення Вкладу. Вкладник приймає на себе 

обов’язок самостійного ознайомлення з розміром процентної ставки за Вкладом та погоджується, що визначений 

http://www.cib.com.ua/
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вказаним вище чином розмір процентної ставки за Вкладом на кожний новий строк розміщення Вкладу не 

потребує укладання додаткових угод/договорів до цього Договору, та порядок інформування Банком Вкладника 

про нього є належним повідомленням Банком Вкладника про процентну ставку за Вкладом. 

1.8.2. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється відповідно до умов, зазначених у Правилах. 

1.9. Нараховані на Вклад проценти сплачуються Вкладнику одночасно з поверненням суми Вкладу  по 

закінченню строку розміщення Вкладу шляхом зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті № 

____________________, відкритий у Банку.  

1.10. Строк розміщення Вкладу за цим Договором вважається продовженим за згодою Сторін на строк, 

передбачений в п. 1.5 цього Договору, у разі, якщо Вкладник за цим Договором не витребує суму Вкладу 

шляхом надання письмової заяви до відділення Банку в період дії Договору, але в будь-якому разі не пізніше 

закінчення операційного дня відповідного відділення Банку/ зателефонувавши до Контакт-центру, що є останнім 

днем строку, встановленого п.1.5 цього Договору, або не відмінить автоматичну пролонгацію Договору за 

допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення Вкладу. 

При продовженні строку розміщення за Вкладом встановлюється процентна ставка відповідно до умов п. 1.8.1 

цього Договору. Банк повідомляє Вкладника про вказане продовження строку Вкладу шляхом відправки смс 

повідомлення на номер телефону Вкладника, визначений в розділі 4 цього Договору. 

1.11. Якщо Вкладник подав до Банку заяву про відмову від автоматичного продовження строку зберігання коштів 

за цим Договором або Банк відмовився від подальшого продовження строку розміщення Вкладу, відповідно до 

умов п. 1.12 Договору - Вклад повертається Вкладнику по закінченню строку розміщення Вкладу шляхом 

перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок в іноземній валюті № 

____________________, відкритий у Банку.  

1.12. Банк має право змінити умови поповнення Вкладу та/або умови продовження строку Вкладу, визначені в 

цьому Договорі, та/або відмовитися від подальшого продовження строку Вкладу, повідомивши Вкладника про 

вказані зміни/відмову не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до впровадження змін, шляхом 

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

Банку: cib.com.ua. Також цю інформацію Вкладник може отримати, зателефонувавши до Контакт-центру Банку 

за номерами (044) 290-79-00, 0 800 501 200. Сторони погодилися, що такі зміни умов поповнення 

Вкладу/продовження строку Вкладу не потребують укладання додаткової угоди/договору до цього Договору. 

Вкладник зобов’язаний самостійно відстежувати наявність/відсутність відповідних повідомлень від Банку на 

Офіційному сайті Банку та/або на інформаційних стендах в приміщеннях Банку. 

1.13. Супровідними послугами Банку за цим Договором є послуга з відкриття та обслуговування поточного 

рахунку в іноземній валюті, визначеного в п. 1.9 та 1.11 цього Договору, для зарахування купленої Банком на 

ВРУ іноземної валюти згідно Заяви на купівлю іноземної валюти з подальшим перерахуванням цієї іноземної 

валюти на Рахунок, а також зарахування повернення суми вкладу (депозиту) з нарахованими процентами, 

відповідно до умов цього Договору. 

1.14. Протягом строку дії цього Договору тарифи та комісії за послугами, що надаються згідно цього Договору, а 

також за супровідними послугами Банку, що надаються під час укладення цього Договору, можуть бути змінені у 

порядку, визначеному Правилами. 

1.15. Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами. Вкладник підтверджує 

своє розуміння і погодження з тим, що умови Правил підлягають застосуванню до взаємовідносин між 

Вкладником та Банком з приводу отримання та користування банківськими послугами, в тому числі з приводу 

розміщення вкладу та функціонування банківських рахунків. 

2. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ 

2.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, скріплення печаткою Банку та внесення 

Вкладником суми Вкладу, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

2.2. Дія Договору припиняється у день виплати Вкладнику Вкладу разом з нарахованими процентами або у інших 

випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

2.3. Банк закриває рахунки, відкриті на ім‘я Вкладника у Банку: 

2.3.1. Рахунок - на наступний робочий день після повернення суми Вкладу Вкладникові в повному обсязі; 

2.3.2. поточний рахунок в іноземній валюті -  після на наступний робочий день після проведення останньої 

операції за цим рахунком. 2.4. У випадку  ненадходження суми Вкладу на Рахунок протягом 3 (трьох) робочих 

днів з дати укладання цього Договору, цей Договір вважається розірваним, а рахунки,  відкриті на ім‘я Вкладника 

у Банку згідно цього Договору, закриваються наступного робочого дня, після перебігу вказаного строку. 

2.5. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

2.6. 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.  

2.7. Підпис Вкладника на цьому примірнику Договору є письмовим підтвердженням того, що Вкладник в день 



                                                                    

Банк __________________                                       3                             Вкладник ___________________ 

 

укладання цього Договору отримав свій примірник Договору.  

2.8. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до 

Правил та чинного законодавства України.  

2.9. Вкладник підтверджує, що Банк до укладення цього Договору з Вкладником додатково надав Вкладнику 

інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 року № 2664-III.  

2.10. Cпори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. 

Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір може 

бути переданий на розгляд суду відповідно до законодавства України.  

2.11. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що: 

- Банк до моменту укладення цього Договору ознайомив його з Довідкою про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб (далі – Довідка), та підтверджує, що йому зрозумілі порядок та умови відшкодування Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладом, що визначені змістом Довідки, а 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 Вкладнику за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних систем або на його електронну адресу; 

- йому відомо про те, що поточний рахунок, відкритий за цим Договором, забороняється використовувати для 

проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності; 

- із змістом нормативно-правих актів Національного банку України, що регламентують порядок відкриття, 

обслуговування та закриття рахунків ознайомлений та їх вимоги  є для нього обов'язкові; 

- укладає з Банком Договір на умовах, викладених у цьому Договорі, умовах функціонування поточного рахунка 

та здійснення операцій за ним, визначених Продуктом, Договором та іншими документами Банку, та у Тарифах 

Банку, із якими Вкладник ознайомився, з ними погоджується і зобов’язується виконувати; 

- підтверджує свою згоду щодо оподаткування процентів, нарахованих за вкладом та на залишок коштів на 

поточному рахунку, у відповідності до Податкового кодексу України. 

2.12. Банк відповідає за порушення своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до положень цього Договору, 

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

України.  

2.12.1. У разі порушення Банком термінів повернення Вкладнику Вкладу за цим Договором, Банк сплачує 

Вкладнику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на час вказаного порушення, 

від неповерненої в строк суми Вкладу за кожний день прострочення термінів повернення Вкладу. Загальна сума 

пені не може перевищувати одного відсотка від неповерненої в строк суми Вкладу. 

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

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. 

2.14. З питань захисту прав споживача фінансових послуг Вкладник має право звернутися до Національного 

банку України та/або до суду. 

2.15. З питань виконання Сторонами умов цього Договору Вкладник може звернутися до Банку особисто або 

через представника одним з таких способів: 

- надіславши письмове звернення на ім’я Голови Правління Банку або інших посадових осіб Банку за 

місцезнаходженням Банку: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, або за адресою для листування 

Банку: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28; 

- надавши усне чи письмове звернення при особистому візиті у будь-яке відділення Банку або під час 

особистого прийому громадян;  

- на електронну адресу Банку:  info@cib.com.ua; 

- зателефонувавши за номером «Гарячої лінії» до Контакт-центру Банку: 0 800 501 200, +38 (044) 290-79-

00. 

Банк розглядає звернення Вкладника відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». 

3. ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ  
3.1. Підписанням цього Договору, прошу відкрити поточний рахунок у ____________ (вид іноземної валюти - 

долар США, євро) на моє ім’я для зарахування купленої Банком на ВРУ іноземної валюти згідно Заяви на 

купівлю іноземної валюти з подальшим перерахуванням цієї іноземної валюти на вкладний (депозитний) 
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Банк __________________                                       4                             Вкладник ___________________ 

 

рахунок, зазначений в п. 1.2. цього Договору, а також зарахування повернення суми вкладу (депозиту) з 

нарахованими процентами згідно умов цього Договору та Стандарту банківського продукту для фізичних осіб 

«Вигідний курс» (далі – Продукт). 

3.2. Банк на підставі цього Договору відкриває Вкладнику поточний рахунок № _____________ в іноземній 

валюті _______(долар США, євро)  та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до 

чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх 

нормативних документів Банку та умов цього Договору. 

3.3. Вкладник доручає Банку самостійно здійснювати списання з поточного рахунку в порядку договірного 

списання суми купленої Банком на ВРУ безготівкової іноземної валюти для її зарахування на вкладний 

(депозитний) рахунок на підставі Заяви на купівлю іноземної валюти та цього Договору. 

3.4. Вкладник підтверджує, що він: 

- з Тарифами та умовами користування та обслуговування поточних рахунків, визначеними Правилами,  

ознайомлений; 

- повідомлений про розміщення чинних Правил та Тарифів Банку на Офіційному сайті Банку, та він зобов’язаний 

періодично ознайомлюватися з ними з метою перевірки їх чинності та ознайомлення зі змінами до них, а також 

перевіряти правильність здійснених операцій за поточним рахунком у спосіб та в порядку, визначеними у 

Правилах. 

3.5. Вкладник підтверджує, що в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, зокрема 

Законом України «Про захист персональних даних», він надав відповідну згоду/дозвіл на обробку (в тому числі, 

використання, поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу) своїх персональних даних та персональних 

даних  фізичних осіб, що задіяні в процесі кредитування та персональні дані яких надані та будуть надані 

Вкладником Банку з метою укладання та виконання Договору, а також інших договорів, укладених або тих, що 

будуть укладені Вкладником з Банком, відповідно до мети обробки персональних даних у відповідних базах 

даних Банка. 
 

4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК  

 

ВКЛАДНИК  
 

АТ «КІБ» 

Юридична адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ, 

04053 

Поштова адреса: ___________________________________ 

Код Банку ______________, код ЄДРПОУ ________________  

 

Адреса відділення:____________________________  

Телефон Контакт-центру: _____________________  

cib.com.ua 

  

 

ПІБ: ______________________________________ 

Паспорт: __________________________________ 

Виданий: __________________________________ 

Дата видачі: _______________________________ 

Адреса реєстрації: __________________________ 

Адреса проживання: _________________________ 

РНОКПП:______________________ 

Телефон: 

___________________________________ 
 

Від Банку: _________________________________  
Вкладник: 

_________________________________  

 

                                                                                  Представник за довіреністю/ Законний представник 
 

                                                                                           _____________________________________________ 
                                                                                          (ПІБ) 

                                                                                                                     _________________________  
                                                                                                                                                           (підпис) 
 


