Договір банківського вкладу № ______
«КЛАСИЧНИЙ»
(без права поповнення та зі сплатою процентів в кінці строку)
м. ______________

«__» _____________ 20__ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК», (далі за текстом – «Банк»), в особі
____________________ (зазначається ПІБ особи, яка уповноважена підписувати договір банківського вкладу), що діє на підставі
____________ _____ (зазначається документ, на підставі якого діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність
номер та дата документу), з однієї сторони,
та
фізична особа ____________________ (прізвище, ім‘я, по-батькові), паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
(вказується назва документу, що посвідчує особу) серії ____ №______, (зазначається серія та номер документу) виданий
__________________ (зазначається назва органу, що видав документ) _________ (зазначається дата видачі документу) року,
який/яка зареєстрований/зареєстрована за адресою: _____________, ________________, ________________________, буд. ___, кв.
___ (зазначається адреса реєстрації Вкладника), реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________
(зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків) (далі за текстом - «Вкладник»), з другої сторони,
які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір банківського вкладу №
________ (зазначається номер договору) «КЛАСИЧНИЙ» (без права поповнення та з сплатою процентів в кінці строку) (далі
за текстом - «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1
Банк, на підставі наданих Вкладником документів, та у відповідності до вимог законодавства України та
внутрішньобанківських регламентуючих документів, зобов‘язується відкрити Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок
відповідно до умов цього Договору та Публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»
(далі за текстом – «Публічний договір»), який є публічною пропозицією (офертою) Банку. Відповідно до статті 634 Цивільного
кодексу України даний Договір є договором приєднання. Порядок відкриття та умови користування Рахунком визначаються цим
Договором, Публічним договором та Тарифами Банку, які є загальнодоступними і розміщені на офіційному веб-сайті Банку
http://www.vernumbank.com.
1.2
Сторони дійшли згоди, що умови Публічного договору застосовуються та є обов'язковими для виконання Сторонами в тій
частині, що регулює порядок відкриття, використання і обслуговування вкладного (депозитного) рахунку та регулює порядок
надання обраного Вкладником виду послуги, що надається Вкладнику Банком.
2. УМОВИ ДОГОВОРУ
Банк приймає від Вкладника грошові кошти (далі – Вклад) в сумі в порядку та на наступних умовах:
Гривня/Долари США/Євро (автоматизується змога обрати валюту)
Валюта Вкладу
Цифрами (прописом) (зазначається сума вкладу в циферному виразі та прописом)
Сума Вкладу
Процентна ставка
__ (автоматизується в залежності від валюти вкладу)
(процентів річних)
Вкладний рахунок
__ (зазначається номер вкладного рахунку)
Вкладника
Гранична дата
внесення суми Вкладу
ДД.ММ.РРРР (вказується значення дати, що дорівнює даті відкриття рахунку+3 дні)
(не пізніше третього
календарного дня після
укладення договору)

Дата повернення
Вкладу (при
автоматичній пролонгації
переноситься на період,
який дорівнює
початковому строку
розміщення вкладу)

Порядок сплати
процентів

Рахунок для
зарахування суми
Вкладу та
нарахованих
процентів
Дострокове розірвання
договору

ДД.ММ.РРРР (автоматизується дата, яка дорівнює обраному періоду вкладу)

Сума нарахованих процентів виплачується Банком в “Дату повернення Вкладу”, зазначену у п.2 цього
Договору або в день повернення Вкладу з інших підстав, передбачених цим Договором та
законодавством України. Сума нарахованих процентів перераховується Банком шляхом безготівкового
перерахування на власний поточний (в т.ч. з використанням електронного платіжного засобу) рахунок
Вкладника, відкритий у Банку відповідно до вимог чинного законодавства України або на інший
власний поточний рахунок згідно письмової заяви Вкладника.
_____ (автоматизується зазначення номеру рахунку для виплати вкладу та відсотків)
В разі зміни рахунку для зарахування суми Вкладу та нарахованих процентів згідно письмової заяви
Вкладника укладання додаткової угоди до цього договору не передбачається.
У разі дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника проценти за користування
Вкладом перераховуються за зниженою ставкою, яка залежить від кількості днів періоду (перший та
останній день-включно) протягом якого був розміщений вклад. При автоматичній пролонгації Договору
початком періоду протягом якого був розміщений вклад вважається день пролонгації Договору та
застосовується період перерахунку процентів рівний початковому періоду дії договору.
В залежності від періоду проценти перераховуються таким чином:

для Вкладу строком 32 дні (автоматизується для вкладу терміном 32 дні):

до 32 днів – за ставкою __% річних (розмір процентної ставки автоматизовується в
залежності від валюти , що вказана в першій строчці таблиці).









для Вкладів строком 93, 185, 276, 365/366 днів: (Розмір процентної ставки
автоматизується таким чином, щоб в договорі зазначалися «штрафні» ставки тільки для
строків розірвання договору, що не перевищують строк дії договору. Наприклад, для вкладу
на 276 днів не вказується «штрафна» ставка «від 277 до 365/366 днів»)
до 32 днів – за ставкою __% річних (автоматизується в залежності від валюти, що
вказана в першій строчці таблиці);
від 33 до 93 днів – за ставкою __% річних;
від 94 до 185 днів – за ставкою __% річних;
від 186 до 276 днів – за ставкою __% річних;
від 277 до 365/366 днів – за ставкою __% річних.



для Вкладів строком понад 1 рік (автоматизується для вкладу терміном понад 1 рік):
до 32 днів – за ставкою __% річних (розмір процентної ставки автоматизується в
залежності від валюти, що вказана в першій строчці таблиці);

від 33 до 93 днів – за ставкою __% річних;

від 94 до 185 днів – за ставкою __% річних;

від 186 до 276 днів – за ставкою __% річних;

від 277 до 365/366 днів – за ставкою __% річних;

понад 1 рік – за ставкою __% річних.
Вкладник погоджується з зазначеними умовами нарахування, перерахування процентів при
достроковому розірванні дії Договору з його ініціативи.


Часткове зняття
коштів з рахунку
Можливість
здійснення додаткових
внесків (поповнення
Вкладного рахунку)
Мінімальна сума
вкладу

Не передбачено
Не передбачена
500,00 гривень/100,00 Доларів США/100,00 Євро) (обирається в залежності від валюти вкладу)

3. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ
3.1.
Проценти за користування Вкладом, нараховані відповідно до умов цього Договору, виплачуються в останній день строку
дії Договору та/або в останній день періоду пролонгації шляхом їх зарахування на “Рахунок для зарахування суми Вкладу та
нарахованих процентів”, зазначений в п.2. цього Договору.
3.2.
Сума вкладу виплачується Банком в “Дату повернення Вкладу”, зазначену у п.2 цього Договору або в день повернення
Вкладу з інших підстав, передбачених цим Договором та законодавством України шляхом зарахування на “Рахунок для
зарахування суми Вкладу та нарахованих процентів”, зазначений в п.2. цього Договору.
4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
4.1. Підписанням цього Договору Вкладник:
4.1.1. засвідчує, що до фактичного підписання цього Договору він був ознайомлений з Публічним договором та Тарифами;
4.1.2. підтверджує прийняття та повне розуміння його змісту, змісту Публічного договору і Тарифів, а також згоду Вкладника на
розповсюдження положень цього Договору і Публічного договору на подальші майбутні відносини між Сторонами;
4.1.3. погоджується вважати положення Публічного договору і Тарифів обов’язковими для застосування та виконання Вкладником
та його довіреними особами протягом всього строку дії цього Договору і нести відповідальність за їх належне виконання;
4.1.4. уповноважує Банк та надає йому згоду на вчинення всіх визначених в Публічному договорі дій;
4.1.5. погоджується, що Тарифи та Публічний договір не потребують додаткового підписання Сторонами, оскільки вони є
невід’ємною частиною цього Договору;
4.1.6. не має жодних заперечень щодо закріпленого у Публічному договорі порядку зміни умов цього Договору, Публічного
договору і Тарифів, а також підтверджує, що цей порядок ніяким чином не порушує його права та інтереси як Сторони цього
Договору;
4.1.7. засвідчує, що ознайомлений з умовами гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – іменується
«Фонд») відшкодування коштів за цим рахунком, а саме з:
 з переліком умов, за яких згідно з вимогами частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти, та який розміщено на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-ne-vidshkodovuie;
 із сумою граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, актуальний розмір якого зазначений на офіційній сторінці
Фонду в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia;
 з інформацією про припинення нарахування процентів за Договором у день початку процедури виведення Фондом банку з
ринку (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);
 з інформацією про те, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної
валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою
статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
4.2. Договір передбачає автоматичну пролонгацію суми вкладу відповідно до умов визначених даним Договором та Публічним
договором, якщо інше не передбачено повідомленням Вкладника, що є невід`ємною частиною цього Договору.
5.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.
Підписанням цього Договору Вкладник повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної фіскальної служби
України як фізична особа - підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність ТАК/НІ (необхідне
підкреслити).
Орган державної фіскальної служби:_______________________________________________________________________________
Вказати орган Державної фіскальної служби в якій Вкладника взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну
діяльність.

5.2.
Проставленням підпису в п. 5.2. даного Договору Вкладник повідомляє, що Він відмовляється від автоматичної
пролонгації Вкладу відповідно до умов визначених даним Договором та Публічним договором та засвідчує, що
вклад оформлюється без автоматичної пролонгації _________________ _______________(П.І.Б Вкладника, дата).
(підпис)
5.3.
Я, ___________ (прізвище, ім‘я, по-батькові Вкладника) _____, засвідчую, що був(ла) ознайомлений(на) з Довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є додатком до Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб 26.05.2016 № 825.
______________________ _________________________ (П.І.Б Вкладника, дата)
(підпис)
6.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк:
Найменування Банку: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВЕРНУМ БАНК»
Юридична адреса: Україна, 02094 м. Київ, пр. Гагаріна Юрія, буд. 17-В
МФО: 380689
Код ЄДРПОУ: 36301800
К/р №_______________
в Національному банку України,
код банку 300001
тел./факс: (044) 559-23-18
Особа, уповноважена підписувати договір
________________ ___________ (зазначається
уповноважена підписувати договір)
м.п.

ПІБ

особи,

яка

Вкладник:
Прізвище:_______________
Ім’я: ____________________
По-батькові: _____________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
_________________
Адреса реєстрації: ___________________________________________
Адреса місця проживання: ____________________________________
(зазначається, якщо відрізняється від адреси реєстрації)
Контактний телефон: _________
Мобільний телефон: ___________
Вкладник:_____________________________________________________
_________________________________________(підпис)______________
(ПІБ Вкладника повністю – заповнюється власноручно Вкладником)

Оригінальний примірник Договору отримав/отримала _____________________ ___________________ (П.І.Б Вкладника, дата)
(підпис)
Засвідчую справжність підпису гр. ______ (Прізвище та ініціали Вкладника) _________, який зроблено у моїй присутності.
___________________________ /_______________________________ /
Підпис

Прізвище та ініціали працівника Банку

«___» _________ 20__ року.

