Типова форма договору строкового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісячно/ в кінці строку
дії Договору/з капіталізацією, без дострокового припинення дії Договору

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № ____________________
_____________________
___________________ 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 (надалі –
Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами банківського обслуговування фізичних осіб в
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. Банк
має право встановлювати обмеження щодо поповнення, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку.
1.6. 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.
1.6.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням
платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Максимальна загальна сума поповнення Вкладу не може
перевищувати початкову суму Вкладу, вказану у п. 1.2. за весь строк дії Вкладу.
1.7. 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 у день повернення суми Вкладу по закінченню строку залучення
Вкладу шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий
на ім’я Вкладника у Банку.
1.7. Нараховані на Вклад проценти сплачуються Вкладнику одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку залучення Вкладу
шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий на ім’я
Вкладника у Банку.
1.7. 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 у день повернення суми Вкладу по закінченню строку залучення
Вкладу шляхом перерахування відповідної суми на Рахунок, зазначений в п.1.2. цього Договору (капіталізація процентів), що призводить до
збільшення суми Вкладу, зазначеної в п.1.2. даного Договору, на суму нарахованих процентів.
1.8. 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. За Вкладом встановлюється ставка, що діє у Банку на момент продовження дії Вкладу за відповідним видом вкладу.
1.9. Якщо Вкладник подав до Банку заяву про відміну автоматичного продовження строку дії Вкладу - Вклад повертається Вкладнику по
закінченню строку залучення Вкладу, зазначеного в п.1.3. цього Договору, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на
поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки № ____________________, відкритий на ім’я Вкладника у Банку.
1.10. На цей Вклад, на дату укладення договору, ______________________ (поширюються / не поширюються) гарантії Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
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. 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.
2.7. 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
Рахунком (вкладом), що визначені змістом Довідки, про що Вкладник засвідчує окремим підписом: _________________ (ПІБ, підпис
Вкладника).

Типова форма договору строкового банківського вкладу зі сплатою процентів щомісячно/ в кінці строку
дії Договору/з капіталізацією, без дострокового припинення дії Договору

3. РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ЗА ВКЛАДОМ
Сума
Термі Процентна
Сума нарахованих
вкладу
н дії
ставка за
відсотків (за весь
вклад депозитом
строк розміщення
у
вкладу)

Сума комісійних
винагород та інших
витрат за періодами,
пов’язаними з
розміщенням та
обслуговуванням вкладу

Сума податків і зборів, що
утримуються Банком з вкладника
(за весь строк розміщення вкладу)
як податковим агентом згідно
норм ПКУ

Відсотки за вкладом не нараховуються протягом тимчасової адміністрації та ліквідації Банку.
4. 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: _________________________________

