ДОГОВIР №
БАНКIВСЬКОГО ВКЛАДУ "____________"
р.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» в подальшому Банк, в особi
, який
діє на підставі
з однiєї сторони та
, паспорт
виданий
,
, рнокпп №
, в подальшому Вкладник, що не є
самозайнятою особою у розумінні ст.14.1.226 Податкового кодексу України, з iншої сторони, разом Сторони, уклали цей договiр банкiвського
вкладу, в подальшому Договiр, про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Банк приймає від Вкладника строковий депозит (надалi Вклад), в сумі
(
)
на строк
з
р.(дата внесення Вкладу) по
р (дата повернення Вкладу).
1.2. Протягом всього строку договору Банк має право використовувати суму Вкладу на свій розсуд.
1.3. Процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі
(
) відсотків рiчних.
1.4. Банк зобов'язується повернути Вклад та виплатити нараховані проценти на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.
2. Умови нарахування , сплати процентів та повернення вкладу
2.1. Нарахування процентiв за Вкладом починається з дня, наступного пiсля надходження Вкладу в Банк, i закiнчується
.
Нарахування процентів здійснюється з урахуванням фактичної кількості днів у місяці, році.
2.2. Нарахованi проценти виплачуються щомісяця
числа шляхом перерахування на відкритий у Банку поточний рахунок
Вкладника №
або Нараховані проценти щомісяця
числа зараховуються на поповнення Вкладу на вкладний рахунок Вкладника,
вказаний у п.3.1 цього Договору (в залежності від умов депозитного вкладу)
2.3. Банк зобов'язується повернути всю суму Вкладу в дату повернення, вказану в п.1.1 цього Договору. Повернення суми Вкладу
здійснюється на відкритий у Банку поточний рахунок Вкладника №
.
2.4 Якщо день повернення Вкладу та/або сплати процентів припадає на вихідний (святковий, неробочий) день, повернення суми
Вкладу та/або виплата процентів здійснюється у перший робочий день, який слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем.
3. Права i обов'язки Сторiн
3.1. Вкладник зобов'язується протягом трьох робочих днiв з дати укладення Договору внести готiвкою або перерахувати з іншого
власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку грошовi кошти в сумі, зазначеній у п.1.1 Договору, на вкладний рахунок №
в
ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" м. Київ, код Банку 377090. Датою зарахування коштiв на банкiвський вкладний рахунок є дата фактичного
надходження коштів на рахунок. При невиконанні Вкладником своїх зобов’язань, передбачених цим пунктом, цей Договір Сторони вважають
розірваним з четвертого робочого дня після його укладення.
3.2. Вкладник не має прав здiйснювати додатковi внески за Вкладом або Вкладник має право, здiйснювати додатковi внески по
Вкладу готiвкою або шляхом безготiвкового перерахування коштiв у розмірі не менш ніж
протягом дії цього Договору, але не пiзнiше
нiж за один мiсяць до закiнчення строку розміщення вкладу (в залежності від умов депозитного вкладу)
4. Вiдповiдальнiсть Сторiн та врегулювання спорiв
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством України.
4.2. Всi спори та розбiжностi, якi можуть виникнути мiж Сторонами щодо тлумачення та/або застосування положень цього
Договору пiдлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацiй та переговорiв.
4.3. У випадку якщо Сторони не зможуть дiйти згоди зi спiрних питань шляхом переговорiв, такий спiр передається на розгляд суду
згiдно з чинним законодавством України.
5. Звiльнення вiд вiдповiдальностi
5.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором у випадку
настання та дiї обставин, що знаходяться поза сферою їх контролю, та якi вони не могли передбачити або запобiгти. До таких обставин
належать: акти органiв державної влади та управлiння, вiйськовi дiї, незалежно вiд факту оголошення вiйни, повстання, акцiї громадської
непокори, стихiйнi лиха, iншi подiї. Настання таких обставин повинно бути пiдтверджено органiзацiями, що мають вiдповiднi повноваження.
5.2. Кожна з Сторiн зобов'язана офiцiйно повiдомляти iншу Сторону про настання та припинення дiї обставин, визначених в п. 5.1
цього Договору, протягом 5-ти робочих днiв.
5.3. У випадку настання обставин, визначених в п. 5.1 цього Договору, виконання зобов'язань призупиняється на строк дiї таких
обставин.Нарахування процентiв припиняється з дня настання обставин, що знаходяться поза сферою контролю Сторiн, до моменту
припинення дiї або до часу прийняття Сторонами рiшення про розмiр та порядок нарахування i сплати процентiв.
6. Додатковi умови
6.1. Сторони пiдтверджують, що зазначенi в роздiлi 8 Договору адреси можуть використовуватись для офiцiйного листування.
6.2. У випадку змiни у Вкладника ім’я, місця реєстрації/проживання, паспортних даних тощо, вiн зобов'язується в триденний строк
повідомити про це Банк.
6.3. Вкладник погоджується, що документом, який пiдтверджує факт вiдправки Банком повiдомлення про змiну процентної ставки,
є квитанцiя поштового вiддiлення про прийом рекомендованого листа на вказану в Договорi адресу Вкладника (крiм випадкiв вручення
повiдомлення йому особисто пiд розписку).
6.4. Інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком у випадках і порядку визначених чинним законодавством.
Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.
7. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) відшкодування коштів:
7.1.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.
Станом на дату укладення цього Договору граничний розмір відшкодування коштів за вкладами складає 200 тисяч гривень.
Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у Банку.
7.2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в Банку, що в
подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
7.3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 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 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 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
Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у банківських металах;
10) за вкладами у філіях іноземних банків;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
7.4. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми
вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення
Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» (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", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
7.5. Нарахування відсотків за вкладами припиняється 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).
7.6. 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.
8. Заключнi положення
8.1. Всi змiни та доповнення до Договору здiйснюються за iнiцiативою та згодою Сторiн i мають бути вчиненi в письмовiй формi та
пiдписанi належним чином уповноваженими на те представниками Сторiн, з обов'язковим посиланням на цей Договiр.
8.2. Договiр набуває чинностi з дати його пiдписання Сторонами та дiє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе
зобов'язань.
8.3. Підписанням цього Договору Вкладник надає Банку свою згоду на обробку своїх персональних даних з метою виконання
Банком вимог чинного законодавства при наданні Вкладнику банківських та інших фінансових послуг, а також підтверджує, що він
повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» і ознайомлений з правами,
передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».
8.4. Цей Договiр укладено в двох примiрниках українською мовою, по одному примiрнику для кожної iз Сторiн. Всi примiрники
мають однакову юридичну силу.
9. Адреси, реквiзити та пiдписи Сторiн
"Банк"

"Вкладник"

Адреса:

Адреса:

тел.:

Паспорт:
,
виданий
,
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків

Код банку 377090
Код ЄДРПОУ 36061927

тел.:
Вкладник

/ ___________________/

/__________________/

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений _____________/
Свій примірник договору отримав _______________

