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ДОГОВIР № ____________

БАНКIВСЬКОГО ВКЛАДУ "Пенсійний"
м. Київ                                                                          «_____» ___________________ 20___ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
(скорочене найменування - АТ «ЄПБ») в подальшому Банк, в особi
____________________________________________(визначити особу, уповноважену на
підписання даного договору- посаду та ПІБ представника) АТ «ЄПБ»___________________,
який (-а) діє на підставі __________________________ (вказати: Статуту, довіреності,
Положення тощо), з однiєї сторони, та _____________________________, паспорт
_______________виданий
_________________________________________________________(ким, коли), 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 «Пенсійний» (для фізичних осіб), в подальшому
Договiр, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Вкладник передає, а  Банк приймає від Вкладника для розмі-

щення на вкладному (депозитному) рахунку відкритому в Банку №_____________(надалі –
Вкладний рахунок) грошові кошти в сумі____________________  (вид валюти зазнача-
ється за зверненням Вкладника) (надалі Вклад), на строк 12 місяців + 10 днів 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 __________
(___________________________) процентів річних.

1.4. Банк зобов'язується повернути Вклад та виплатити нараховані проценти на умо-
вах та в порядку, встановлених цим Договором.
2. УМОВИ НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ

2.1. Нарахування процентів за Вкладом починається з дня, наступного після надхо-
дження Вкладу в Банк, i закінчується ______________р. Нарахування процентів здійсню-
ється з урахуванням фактичної кількості днів у місяці, році.

2.2. Нараховані проценти виплачуються щомісяця __________ числа шляхом пере-
рахування на відкритий у Банку поточний рахунок Вкладника _____________________.

2.3. Банк зобов'язується  повернути всю суму Вкладу та нарахованих і не виплачених
процентів у строк,  зазначений   у п.1.1 цього Договору. Повернення суми Вкладу та нара-
хованих процентів здійснюється на відкритий у Банку поточний рахунок Вкладника
№______________.

2.4. Сторони погоджуються з тим, що Банк має право ініціювати зміну розміру про-
центної ставки на Вклад., у разі зміни кон’юнктури ринку, облікової ставки Національного
банку України, настання інших умов, які можуть вплинути на розмір процентних ставок на
дані види вкладу. Про ініціювання зміни процентної ставки Банк зобов’язаний повідомити
Вкладника не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати зміни
процентної ставки на Вклад шляхом надсилання письмового повідомлення рекомендова-
ним листом, де Банк зобов'язаний вказати новий розмір процентної ставки на Вклад та дату,
починаючи з якої Банк пропонує застосовувати новий розмір процентної ставки на Вклад,
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надалі – «Дата введення в дію нової процентної ставки на Вклад». Якщо Вкладник не на-
дасть письмових заперечень щодо зміни розміру процентної ставки на Вклад або у випадку
неотримання відповіді від Вкладника (у т. ч. повернення листа) до Дати введення в дію
нової процентної ставки на Вклад, згода Вкладника на зміну розміру процентної ставки на
Вклад вважається отриманою, а відповідні зміни до даного Договору банківського вкладу
щодо нового розміру процентної ставки на Вклад вважаються внесеними та не потребують
додаткового підписання Сторонами. У випадку незгоди з запропонованою Банком зміною
розміру процентної ставки на Вклад, Вкладник зобов'язаний письмово повідомити про це
Банк до Дати введення в дію нової процентної ставки на Вклад. У такому випадку згода на
зміну розміру процентної ставки на Вклад вважається не досягнутою, а Банк зобов'язаний
протягом 5 (п'яти) робочих днів із дати одержання такого повідомлення повернути Вклад-
нику Вклад та проценти на Вклад.

2.5. Якщо день повернення Вкладу та/або сплати процентів припадає на вихідний
(святковий, неробочий) день, повернення  суми Вкладу та/або виплата процентів здійсню-
ється у перший робочий день, який слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем.

3. ПРАВА І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
Вкладник зобов’язується:
3.1. Протягом трьох робочих днів з дати укладення Договору внести готівкою або

перерахувати з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку грошові
кошти в сумі, зазначеній у п.1.1 Договору,  на вкладний рахунок № _________________ в
АТ «ЄПБ» м. Київ, код Банку 377090. Датою зарахування коштів на Вкладний рахунок є
дата фактичного надходження коштів на рахунок. При невиконанні Вкладником своїх зо-
бов’язань, передбачених цим пунктом, цей Договір Сторони вважають розірваним з четве-
ртого робочого дня після його укладення.

3.2. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України
та внутрішніми документами Банку, що необхідні для відкриття Вкладного рахунку.

Вкладник має право:
3.3.Отримувати Вклад та нараховані проценти відповідно до умов Договору
3.4. Отримувати інформацію щодо нарахованих процентів (на письмове звернення).
3.5. Уповноважувати третіх осіб на розпорядження Вкладом шляхом оформлення

довіреності.
3.6. Здійснювати додаткове внесення коштів (поповнення) Вкладу готiвкою або

шляхом безготiвкового перерахування коштiв у розмірі не менш ніж 500 (П’ятсот) гривень
00 копійок протягом дії цього Договору, але не пiзнiше нiж за один мiсяць до закiнчення
строку  розміщення вкладу.

3.7. На дострокове повернення Вкладу та нарахованих процентів, після 6 (шести)
місяців з дати внесення Вкладу, зазначеної в  п. 1.1. Договору,  за умови, якщо Вкладник
повідомить про необхідність повернення суми Вкладу та нарахованих процентів, не пізніше
ніж за 2 (два) банківські дні до бажаної дати повернення Вкладу

Банк зобов’язується:
3.7. Після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, під час проведення

Вкладником операцій за Рахунком, надавати Вкладнику на підпис Довідку про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб, згідно форми затвердженої Інструкцією про порядок
здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних за-
коном інтересів вкладників № 825 від 26.05.2016 року.

3.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі
шляхом розірвання цього Договору) або проведення фінансової операції у разі, коли здійс-
нення ідентифікації та/або верифікації Вкладника, є неможливим або якщо у Банка виника-
ють сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
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3.9. Відмовити Вкладнику в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання цього
Договору) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або
верифікації Вкладника (поглибленої перевірки Вкладника) недостовірної інформації або
подання інформації з метою введення Банка в оману.

Банк має право:
3.10. Відмовитися від цього Договору та закрити Вкладний рахунок Вкладника,

якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан-
суванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає
фінансовому моніторингу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлума-

чення та/або застосування положень цього Договору підлягають урегулюванню шляхом
взаємних консультацій та переговорів.

4.3. У випадку якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом пе-
реговорів, такий спір передається на розгляд суду  згідно з чинним законодавством України.

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання

своїх зобов'язань за Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза
сферою їх контролю, та які вони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин
належать: акти органів державної влади та управління, військові дії, незалежно від факту
оголошення війни, повстання, акції громадської непокори, стихійні лиха, інші події. На-
стання таких обставин повинно бути підтверджено організаціями, що мають відповідні по-
вноваження.

5.2. Кожна з Сторін зобов'язана офіційно повідомляти іншу Сторону про настання та
припинення дії обставин, визначених в п. 5.1 цього Договору, протягом 5-ти робочих днів.

5.3. У випадку настання обставин, визначених в п. 5.1 цього Договору, виконання
зобов'язань призупиняється на строк дії таких обставин. Нарахування процентів припиня-
ється з дня настання обставин, що знаходяться поза сферою контролю Сторін, до моменту
припинення дії або до часу прийняття Сторонами рішення про розмір та порядок нараху-
вання i сплати процентів.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
6.1. Сторони підтверджують, що зазначені в розділі 9 Договору адреси можуть вико-

ристовуватись для офіційного листування.
6.2. У випадку зміни у Вкладника ім’я, місця реєстрації/проживання, паспортних да-

них тощо, він зобов'язується в триденний строк повідомити про це Банк.
6.3. Вкладник погоджується, що документом, який підтверджує факт відправки Бан-

ком повідомлення про зміну процентної ставки, є квитанція поштового відділення про
прийом рекомендованого листа на вказану в Договорі адресу Вкладника (крім випадків вру-
чення повідомлення йому особисто під 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.

6.5. Підписуючи цей Договір Вкладник,  що діє за власною волею та на власний ро-
зсуд, дає згоду на обробку (в тому числі і на збір, систематизацію, накопичення, зберігання,
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уточнення, оновлення, зміну, розповсюдження, передачу, блокування та знищення) персо-
нальних даних Вкладника, які були/будуть отримані Банком з будь-яких джерел в процесі
взаємодії з Вкладником, з метою надання Вкладнику банківських та інших фінансових по-
слуг, а також здійснення іншої діяльності Банку, визначеної Статутом Банку.

Представники Сторін ознайомлені зі своїми правами, встановленими Законом Укра-
їни «Про захист персональних даних», та метою обробки своїх персональних даних у
зв’язку з виконанням умов цього договору.
7. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ

ОСІБ (ДАЛІ ФОНД) ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ
7.1. Кожному Вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи про-

центи, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми гра-
ничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно
від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківсь-
кої ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону
України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує кожному Вкладнику Банку ві-
дшкодування коштів за вкладами, включаючи проценти, на день початку процедури лікві-
дації Банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами,
встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному
банку.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відпо-
відно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та
становить 200 000,00 (Двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень.

7.2. На дату розміщення Вкладу (на 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, визначених цим Договором) на нього поширюються гарантії Фо-
нду, крім випадків передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб", а саме 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 Банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком
України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визна-
чених 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 Націо-
нальним банком України рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних
не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкли-
кання 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 умо-
вами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають
інші фінансові привілеї від Банку;
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8) за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб за-
безпечення 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.
7.3. Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банків-

ського рахунку) в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після пере-
рахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим На-
ціональним банком України на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійс-
нення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб».

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківсь-
кої ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону
України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній
валюті здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Наці-
ональним банком України на день початку ліквідації банку.

7.4. 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, відпо-
відно до Закону.

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала
або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку
або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відк-
риття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії непла-
тоспроможних після 01 січня 2017 року.

7.5. Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури ви-
ведення 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,
фізичних осіб підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юри-
дичної особи.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються за iнiцiативою та згодою

Сторін i мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваже-
ними на те представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.

8.2. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє 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 повідо-
млений про  включення його персональних даних до бази персональних даних  АТ «ЄПБ»
і ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних да-
них».
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8.4. Цей Договір укладено в двох примірниках українською мовою, по одному при-
мірнику для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРОН

Банк:
АТ "ЄПБ"
Місцезнаходження: 01024, місто Київ, бульвар Ше-
вченка Тараса, будинок 11, приміщення 51
Код банку 377090
Код за ЄДРПОУ: 36061927
Тел. 044-277-47-06

_________________
/ ___________________/ _______________________

Вкладник
_________________________________________
Адреса:
_________________________________________
Паспорт______________________,
виданий _________________________________,
_______________ р.
Реєстраційний номер облікової картки
Платника податків _________________________
тел.: _____________________________________

/__________________/_______________________

Примірник договору отримав ____________________________ ______________________

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб  ознайомлений (а)
_____________/
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Додаток 1
до Договору банківського

вкладу «Пенсійний»
(для фізичних осіб)

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади у АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВІ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРО-
МИСЛОВИЙ БАНК»
гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу,
включаючи відсотки, станом на день початку процедури виве-
дення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру від-
шкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, не-
залежно від кількості вкладів в одному банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, ви-
значених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки
і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відш-
кодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день по-
чатку 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.
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами вста-
новлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" та становить 200 000,00
(Двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень.
Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодову-
ються кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифіка-
том 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 Націо-
нальним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною дру-
гою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяль-
ність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку про-
фесійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припи-
нення надання послуг до дня прийняття Національним банком
України рішення про віднесення такого банку до категорії непла-
тоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національ-
ним банком України рішення про відкликання банківської ліцен-
зії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою
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статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній ос-
нові 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 вкла-
дником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання пе-
ред цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобо-
в'язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рі-
шенням суду

Якщо у вкладника більше
одного вкладу в банку

Фонд 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 кі-
лькості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Період відшкодування у
разі віднесення банку до
категорії неплатоспромож-
них

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у
черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів
(для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію
про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з
дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на оде-
ржання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за
рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкоду-
вання коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчи-
вся станом на день початку процедури виведення Фондом банку
з ринку, та за договорами банківського рахунку.
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми
відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до
отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені
платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банків-
ського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у
повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною си-
стемою (внутрішньодержавною та міжнародною)

Валюта відшкодування Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського
вкладу / банківського рахунку) в іноземній валюті відбувається у
національній валюті України після перерахування суми вкладу за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим На-
ціональним банком України на день початку процедури виве-
дення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації від-
повідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб".
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У разі прийняття Національним банком України рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, ви-
значених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки
і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іно-
земній валюті здійснюється в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до інозе-
мної валюти, встановленим Національним банком України на
день початку ліквідації банку

Контактна інформація 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17
Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
0-800-308-108
(044) 333-36-55

Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua

Підтвердження одержання
вкладником

__________________________
        (підпис вкладника)

Додаткова інформація Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті
України або в іноземній валюті, які залучені банком від вклад-
ника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору бан-
ківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом
видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нарахо-
вані відсотки на такі кошти.
Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підп-
риємець), яка уклала або на користь якої укладено договір бан-
ківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є вла-
сником іменного депозитного сертифіката.
Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом неза-
лежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року
щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після
01 січня 2017 року.
Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку
процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання банків-
ської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяль-
ність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку)

В.о. Голови Правління       С.А. Загородній


