
                                                                                                                
 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № ____________________ 
м. Київ   ___________________ року 
 

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (надалі - Банк), в особі Голови Правління Путінцевої Тетяни Володимирівни, яка 
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________ (ПІБ фізичної особи) (надалі - Вкладник), з іншої сторони, що надалі 
за текстом разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – "Сторона", розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи 
добровільно, уклали цей Договір банківського вкладу (надалі – Договір) про наступне: 

1. ПАРАМЕТРИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Параметри банківського Вкладу «Оптимальний»: 

1.1.1. Вклад ______________ ( ____________). (сума грошових коштів, що передаються Вкладником до Банку) 

1.1.2. Валюта Вкладу гривня  

1.1.3. Строк залучення Вкладу «__» днів, починаючи  з «__» ___.20__ р. до  «__» ___.20__ р.  

1.1.4. Дата повернення Вкладу «__» _________20__р. 

1.1.5. Процентна ставка на Вклад   ___% (___ ___) річних  

1.1.6. Періодичність виплати процентів за Вкладом Щомісячно/ У день повернення Вкладу  

1.1.7. Капіталізація процентів Не передбачена/ Проценти збільшують суму Вкладу 

1.1.8. Пролонгація Договору Не передбачена/ Автоматичне продовження строку дії Вкладу здійснюється в день закінчення 
строку залучення Вкладу - за умови, якщо Вкладник не відмінив пролонгацію засобами CIB-Online 

1.1.9. Поповнення Вкладу Дозволяється.  

1.1.10. Мінімальна сума Поповнення Вкладу ___ 

1.1.11. Вкладний рахунок  № ________________ 

1.1.12. Дострокове повернення Вкладу Передбачено 
 

1.2. Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «КІБ», 
затвердженими Рішенням Правління Банку (надалі – Правила), які оприлюднені на сайті Банку за адресою cib.com.ua та є невід’ємною 
частиною цього Договору.  
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. 
1.3. Вкладник, обранням засобами системи CIB-Online умов вкладу, надає Банку право на вчинення необхідних дій для отримання послуги 
дистанційного оформлення вкладу (депозиту), у т.ч. відкриття вкладного (депозитного) рахунку та надання Вкладнику доступу до цього рахунку. 
1.4. На умовах вкладу (продукту), обраного Вкладником засобами системи CIB-Online та визначених п. 1.1. цього Договору, Банк відкриває 
вкладний рахунок (надалі – Рахунок), на який зараховуються кошти у сумі Вкладу, що зазначена у п.1.1.1. Договору, та перерахована 
Вкладником дистанційно засобами CIB-Online. У разі оформлення Вкладником в CIB-Online Вкладу після закінчення операційного часу Банку 
або у вихідний чи святковий день грошові кошти у сумі Вкладу, зазначеній у п.1.1.1 цього Договору, зараховуються на Рахунок наступного 
робочого дня.  
1.5. Вкладник самостійно засобами системи CIB-Online здійснює дистанційний переказ суми Вкладу та суми поповнення Вкладу, зазначених у 
п.п. 1.1.1, 1.1.10 цього Договору, зі свого поточного рахунку або поточного (карткового) рахунку, відкритого у Банку, на Рахунок. Операції з 
переказу здійснюються Банком за даними, вказаними Вкладником в CIB-Online, та оформлюються електронними документами, що 
підписуються простим електронним підписом Вкладника.  
1.6. На Рахунок допускаються додаткові внесення коштів, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 1.1.1. цього Договору, складають Вклад. 
Банк має право встановлювати обмеження щодо поповнення, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку. 
1.7. З Рахунку допускається часткове зняття коштів, протягом всього строку дії Вкладу, без розірвання договору:  
- за умови письмового повідомлення Вкладником про намір часткового зняття коштів шляхом надання до Банку не менш ніж  за 2 (два) робочих 
(банківських) дні  Заяви (за формою Банку або у довільній формі у 2 примірниках). Один примірник заяви з відміткою банку про отримання 
повертається Вкладнику. Другий примірник заяви після повернення коштів Вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку; 
або  
- у випадку використання системи дистанційного обслуговування Інтернет-банкінг «CIB-Online» - шляхом перерахування коштів на 
поточний/картковий рахунок. 
1.8. Часткова сума Вкладу виплачується Вкладнику шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника/ 
поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий на ім’я Вкладника у Банку. 
1.9. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється щомісячно відповідно до умов обраного вкладу (продукту) та у порядку, визначеному 
Правилами. За Вкладом, що оформлений Вкладником засобами CIB-Online після закінчення операційного часу Банку або у вихідний чи 
святковий день, нарахування процентів на Вклад починається з наступного робочого дня за днем зарахування коштів Вкладу на Рахунок.  
1.10. Вклад та нараховані на Вклад проценти виплачуються Вкладнику у строки та порядку, що визначені Правилами та умовами обраного 
вкладу (продукту) згідно п. 1.1 Договору, але не пізніше дня повернення Вкладу по закінченню Строку залучення Вкладу шляхом зарахування 
на поточний рахунок/поточний (картковий) рахунок Вкладника, що відкритий у Банку. 
1.10.1. У разі, якщо Вкладник за цим Договором не витребує суму Вкладу шляхом надання письмової заяви про відмову від автоматичного 
продовження строку зберігання коштів за Договором банківського вкладу до відділення Банку в період дії Договору, але в будь-якому разі не 
пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що є останнім днем строку, встановленого п.1.1.3 цього Договору, або ж 
не відмінить автоматичну пролонгацію Договору за допомогою системи дистанційного обслуговування Інтернет-банкінг «CIB-Online», строк 
залучення Вкладу за цим Договором вважається продовженим за згодою Вкладника на той же самий строк та на тих же самих умовах (окрім 
розміру Процентної ставки) за умови наявності діючих умов по відповідному банківському продукту на день продовження дії цього Договору. 
У разі, якщо Вкладник не витребує суму Вкладу зі спливом строку, автоматично встановленого при продовженні строку залучення Вкладу за 
цим Договором, строк залучення Вкладу за цим Договором кожен наступний раз вважається продовженим за згодою Вкладника на той же 
самий строк на тих же самих умовах (окрім розміру Процентної ставки) за умови наявності діючих умов по відповідному банківському продукту 
на день продовження строку залучення Вкладу за цим Договором. 

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


 

 

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
2.1. Цей Договір вважається укладеним в електронному вигляді та умови Вкладу вважаються погодженими Вкладником після підтвердження 
ним за допомогою ОТР-пароля згоди на розміщення Вкладу (депозиту) на обраних умовах. (ОТР-пароль - одноразовий ідентифікатор 
Вкладника, що надсилається на фінансовий мобільний номер, вказаний Вкладником при підключенні до системи CIB-Online).  
2.2. Цей Договір в електронному вигляді та інші електронні документи (меморіальні ордери, заяви тощо), якими оформлюються операції за 
цим Договором, вважаються підписаними простим електронним підписом Вкладника, який прирівнюється до власноручного підпису 
Вкладника у паперовій копії документу, після їх погодження ОТР-паролем. 
2.3. Договір набуває чинності з моменту відкриття Рахунку та зарахування на Рахунок грошових коштів у сумі Вкладу, перерахованої 
Вкладником дистанційно засобами CIB-Online, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. У разі, 
якщо під час укладання цього Договору Вкладник не здійснить перерахування на Рахунок коштів, що становлять суму Вкладу, цей Договір 
вважається таким, що не був укладений.  
2.4. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до Правил та чинного законодавства 
України.  
2.5. Підписанням цього Договору Вкладник 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 Вкладом, які визначені змістом 
Довідки, що засвідчується шляхом формування засобами системи CIB-Online  електронної форми Довідки. Вкладник 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 Вкладнику за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або на його електронну 
адресу; 
- що він ознайомлений з Правилами та підтверджує своє розуміння і погодження з тим, що умови Правил підлягають обов’язковому 
застосуванню до взаємовідносин між Вкладником та Банком з приводу отримання та користування банківськими послугами дистанційного 
обслуговування засобами системи CIB-Online, в т.ч. дистанційного  оформлення вкладу (депозиту). 
- факт отримання засобами системи CIB-Online примірника цього Договору в електронному вигляді, підписаного зі сторони Банку електронним 
цифровим підписом уповноваженої особи та простим електронним підписом Вкладника. 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
БАНК  

 

ВКЛАДНИК  
АТ «КІБ» 
Юридична адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ, 
04053 
Поштова адреса: ________________________________ 
Код Банку 322540, код за ЄДРПОУ 21580639  
Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
№106 від 06 листопада 2012 року  
Телефон Контакт-центру: 0 800 501 200  
  
Голова Правління Банку 

  Т.В. Путінцева 
 
 

ПІБ: ________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________ 
Виданий: ____________________________________ 
Дата видачі: _________________________________ 
Адреса реєстрації: ____________________________ 
Адреса проживання: __________________________ 
РНОКПП:                        ______________________ 
Телефон: ___________________________________ 
 
Вкладник: _________________________________ 

   

 

 
 

https://cib.com.ua/

