
 
 
 

 
Типова форма договору банківського вкладу на вимогу «Оптимальний» 

 
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № ____________________ 

 

м. _____________________  
_____________________ року 

 
Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк», 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 (надалі – Договір) про наступне:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Публічному 
акціонерному товаристві "Комерційний Індустріальний Банк", затвердженими Рішенням Правління Банку, надалі за текстом – "Правила", які оприлюднені 

на сайті Банку за адресою: cib.com.ua та є невід’ємною частиною цього Договору.  
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.  
1.2. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _________________ (надалі за текстом - "Рахунок") та приймає від Вкладника 
внесені ним в порядку, передбаченому цим Договором, грошові кошти в сумі __________ _______ (_____________) (надалі за текстом - "Вклад").  

1.3. Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати його зарахування на Рахунок по дату повернення Вкладу (надалі за текстом - “строк залучення 
Вкладу”). Датою повернення Вкладу є _________________ року.  

1.4. На суму Вкладу Банк нараховує проценти у розмірі ___ (________________) процентів річних (надалі за текстом – "процентна ставка").  
1.4.1. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється відповідно до умов, зазначених у Правилах. 
1.5. На Рахунок допускаються додаткові внесення коштів, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 1.2. цього Договору, складають Вклад. Поповнення 

здійснюється впродовж строку залучення Вкладу. Банк має право встановлювати обмеження щодо поповнення у сумах, які визначені внутрішніми 
нормативними документами Банку. 

1.6. 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. 
1.7. Зарахування Вкладу на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням платіжної картки Вкладника, 

відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку в день укладання Сторонами цього Договору. 
У разі, якщо в день укладання Сторонами цього Договору, Вкладник не здійснить перерахування коштів, що становлять суму Вкладу на Рахунок, цей 

Договір вважається таким, що не був укладений. 
1.7.1. Зарахування додаткових внесків на поповнення Рахунку здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням 
платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку.  

1.8. Нараховані на Вклад проценти сплачуються Вкладнику щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця, що слідує за місяцем, 
в якому проценти нараховані відповідно до умов цього Договору, а також в день продовження строку залучення Вкладу за цим  

Договором або одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку залучення Вкладу (в т.ч. у разі надання письмової заяви про 
відмову від продовження дії цього Договору, або в інший термін дострокового припинення дії цього Договору у випадках, передбачених цим Договором), 
шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий ім’я Вкладника 

у Банку.  
Якщо день продовження строку зберігання коштів припадає на вихідний, святковий або неробочий день виплата здійснюється в перший наступний 

робочий день. 
 

1.8. Нараховані на Вклад проценти сплачуються Вкладнику в день продовження строку залучення Вкладу за цим Договором та  
одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку залучення Вкладу (в т.ч. у разі надання письмової заяви про відмову від 

продовження строку залучення Вкладу за цим Договором, або в інший термін дострокового припинення дії цього Договору у випадках, передбачених 
цим Договором) шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, 

відкритий на ім’я Вкладника у Банку.  
Якщо день продовження строку зберігання коштів припадає на вихідний, святковий або неробочий день виплата здійснюється в перший наступний 
робочий день. 
 

1.9. Вклад виплачується Вкладнику по закінченню строку залучення Вкладу, зазначеного в п.1.3. цього Договору, шляхом перерахування відповідної 
суми грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника/ поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий 

на ім’я Вкладника у Банку.  
1.9.1. 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, що є останнім днем строку, встановленого п.1.3 цього Договору, 
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. 
1.10. У випадку, якщо Вкладник письмово заявляє про бажання достроково припинити дію цього Договору до закінчення строку залучення Вкладу, 

зазначеного в п.1.3. цього Договору, проценти на Вклад нараховуються та сплачуються за процентною ставкою у розмірі, що вказана у п. 1.4. цього 
Договору за фактичну кількість днів знаходження коштів на Рахунку.  

1.10.1. У разі, коли Вкладник письмово заявляє про бажання достроково припинити дію цього Договору після продовження строку залучення Вкладу за 
цим Договором, проценти на Вклад нараховуються та сплачуються за процентною ставкою у розмірі, зазначеному у п.1.4. цього Договору.  
Про намір дострокового розірвання цього Договору Вкладник повинен повідомити Банк не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати 

достроково повернення вкладу.  
 

2. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ  
2.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, набуває чинності з моменту підписання 
його Сторонами, скріплення печаткою Банку та внесення Вкладником суми Вкладу, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань 

за цим Договором.  
2.2. 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.  
2.3. Підпис Вкладника на цьому примірнику Договору є письмовим підтвердженням того, що Вкладник в день укладання цього Договору отримав свій 

примірник Договору.  
2.4. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до Правил та чинного законодавства України.  
2.5. Вкладник підтверджує, що Банк до укладення цього Договору з Вкладником додатково надав Вкладнику 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".  

2.6. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди, такий 
спір підлягає розгляду в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

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


2.7. Вкладник підтверджує, що Банк до укладання цього Договору з Вкладником надав Вкладнику інформацію, зазначену в статті 26 Закону України "Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб", щодо умов гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за цим Вкладом. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за цим Вкладом, включаючи проценти, не може бути більшою граничного розміру відшкодування коштів, що 
встановлено Законодавством України на момент розміщення вкладу. 
 

3. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб-підприємців  відшкодування коштів за вкладом 
3.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) гарантує: 

Кожному вкладнику банку Фонд гарантує відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на 
день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 
на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  

Вкладнику гарантуються вклади у кожному з банків-учасників Фонду, але на суму не більше 200 000,00 (Двісті тисяч гривень) в одному банку. 
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. 
Нарахування відсотків за вкладами припиняється  у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі прийняття Національним 

банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність»,– у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. 

 

Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах 
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. 
Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових 
актів Фонду. 
 
3.2.Фонд не відшкодовує кошти: 

 
1) передані банку в довірче управління; 

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним 

банком України рішення про віднесення такого банку  до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України 
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки 

і банківську діяльність», - протягом року до дня прийняття такого рішення); 
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо  з дня припинення надання 

послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один 
рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених 
частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - один рік до дня прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад власником істотної участі банку; 
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що 

не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові 
привілеї від банку; 

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, 

у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань; 
9) за вкладами у філіях іноземних банків; 

10) за вкладами у банківських металах; 
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

 

 3.3. Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх уповноваженим представникам чи спадкоємцям у національній валюті 
України з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат 

гарантованої суми відшкодування. 

3.4. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, 
визначених частиною другою 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. 
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу 
за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною 
другою статті 77 Закону України  «Про банки і банківську діяльність». 
 
3.5. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи. 

Підписанням цього Договору підтверджую, що Банк ознайомив мене із змістом умов гарантування Фондом відшкодування коштів за 
вкладом, та Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб що розміщена на офіційному сайті Банку. Порядок та умови 
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, у тому числі зміст ч. 4 ст. 26 Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб», мені зрозумілі. 
 
Вкладник (ПІБ) _________________          «___»___________р. 
                                    (підпис) 

 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  
БАНК  

 

ВКЛАДНИК  

 
АТ «КІБ» 
Юридична адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 6, м. Київ, 04053 

Поштова адреса: вул. Пушиної Феодори, 30/32, м. Київ, 03115 
Код Банку ______________, код ЄДРПОУ ________________  

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб __________________________  
Адреса відділення:____________________________  

Телефон Контакт-центру: _____________________  
cib.com.ua 

  

 
ПІБ: ________________________________________ 
Паспорт: ____________________________________ 

Виданий: ____________________________________ 
Дата видачі: _________________________________ 

Адреса реєстрації: ____________________________ 
Адреса проживання: __________________________ 
РНОКПП:                        ______________________ 

Телефон: ___________________________________ 
 

Від Банку: _________________________________  Вкладник: _________________________________  

 


