ДОГОВІР СТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № м.______ «___» _______20___
Банк: АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від імені якого діє
на підставі Довіреності №
від
та
Вкладник: Прізвище, ім’я, по батькові
далі разом «Сторони», окремо «Сторона» уклали цей Договір строкового банківського вкладу (далі –
«Договір»), який складається з публічної частини договору якою є Правила комплексного обслуговування
фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зі змінами та доповненнями, що розміщені на сайті Банку
www.piraeusbank.ua (далі – «Правила») до яких Вкладник приєднався шляхом надання Банку Анкети-Заяви
про приєднання та індивідуальної частини договору якою є цей Договір.
Терміни та визначення:
Вклад або (Депозитний вклад) - 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 рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
Депозитний рахунок – депозитний рахунок Вкладника №
відкритий в Банку МФО Банку 300658.
Поточний рахунок – поточний рахунок Вкладника №
відкритий в Банку.
Інші терміни та визначення використовуються відповідно до Правил, чинного законодавства України.
1. Предмет Договору та умови Вкладу
Вкладник передає, а Банк приймає та зараховує на Депозитний рахунок Депозитний вклад у готівковій або
безготівковій формі на наступних умовах:
1.1. Вид вкладу: на умовах повернення Депозитного вкладу зі спливом встановленого Договором строку
(строковий вклад (депозит).
Назва Депозитного вкладу: «
»
1.2. Сума Депозитного вкладу:
(
)
[обрати необхідний варіант]:
Сума Депозитного вкладу не може бути збільшена чи зменшена Вкладником.
Або [для Договорів, які передбачають поповнення)
Сума Депозитного вкладу може бути збільшена відповідно до умов продукту та Тарифів, що діють на момент
надання Банком послуги та розміщені на сайті Банку https://www.piraeusbank.ua/.
1.3. Строк Депозитного вкладу: з
р. до
р. ______________ (днів/місяців) якщо інше не
зазначено у Договорі.
1.4. Автоматичне подовження Строку Депозитного вкладу: [обрати необхідний варіант]: не передбачається.
або
Строк Депозитного вкладу може бути автоматично продовжений за згодою Вкладника на такий же
строк/таку ж кількість днів/місяців). Згода Вкладника надається шляхом зазначення такої згоди у цьому
Договорі, або шляхом подання не пізніше, ніж за 2 (два) банківські дні до Дати повернення Депозитного
вкладу, або до дати закінчення чергового терміну продовження Депозитного вкладу відповідного письмового
повідомлення до відділення Банку, в якому було розміщено Депозитний вклад, а у разі розміщення
Депозитного вкладу за допомогою Інтернет-сервісу «winbank» - до відділення Банку, в якому було відкрито
поточний рахунок, з якого було здійснено зарахування Суми Депозитного вкладу на Депозитний рахунок,
або шляхом здійснення необхідних дій в Інтернет-сервісі «winbank».
1.5. Дата повернення Депозитного вкладу:
р. шляхом перерахування на Поточний рахунок.
[додати для Договорів, які передбачають автоматичне подовженням Строку Депозитного вкладу]
У разі автоматичного продовження Строку Депозитного вкладу, Датою повернення Депозитного вкладу є
останній день Строку Депозитного вкладу, якщо інше не передбачене умовами цього Договору, Правилами.
1.6. Проценти
1.6.1. Процента ставка:
(
) % річних.
1.6.2. Банк нараховує проценти на фактичну суму Депозитного вкладу виходячи з процентної ставки
відповідно до Договору та з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році у відповідності з
внутрішніми регулятивними документами Банку. Процентна ставка є незмінною протягом Строку
Депозитного вкладу, за винятком випадків передбачених цим Договором, Правилами. Відлік строку
нарахування процентів починається з наступного календарного дня після дня зарахування Суми вкладу на
Депозитний рахунок і закінчується в день, що передує Даті повернення Депозитного вкладу.
[додати для Договорів, які передбачають автоматичне подовженням Строку Депозитного вкладу]:
У випадку автоматичного продовження Строку Депозитного вкладу, процентна ставка після спливу Строку
Депозитного вкладу, зазначеного у п. 1.3. Договору, нараховується на Депозитний вклад у розмірі, що діє в
Банку на дату кожного наступного автоматичного продовження Строку Депозитного вкладу.
1.6.3. Виплата процентів:

[наcтупний пункт включити, якщо виплата %% щомісячно]:
Виплата процентів Вкладнику здійснюється щомісячно в перший день кожного Процентного періоду (не
враховуючи перший Процентний період), виходячи з визначення Процентного періоду, передбаченого
Правилами, Дату повернення Депозитного вкладу та/або по закінченню чергового терміну продовження
Депозитного вкладу за фактичну кількість днів розміщення Депозитного вкладу у попередньому
Процентному періоді, з урахуванням положень п. 1.6.2 цього Договору, шляхом перерахування нарахованих
процентів на Поточний рахунок.
[наcтупний пункт включити, якщо виплата %% в кінці терміну]:
Виплата процентів Вкладнику здійснюється в Дату повернення Депозитного вкладу та/або в дату
автоматичного продовження Строку Депозитного вкладу за фактичну кількість днів розміщення
Депозитного вкладу з урахуванням положень п. 1.6.2 цього Договору шляхом перерахування нарахованих
процентів на Поточний рахунок.
1.6.4. У випадках якщо Дата повернення Депозитного вкладу/закінчення чергового терміну продовження
Депозитного вкладу/день виплати нарахованих процентів припадає на небанківський день, то відповідно
повернення Депозитного вкладу/виплата нарахованих процентів переноситься на наступний банківський
(операційний) день. У такому разі проценти на суму Депозитного вкладу з Дати повернення Депозитного
вкладу/дати закнічення чергового терміну продовження/дня виплати нарахованих процентів по наступний
банківський (операційний) день нараховуються та виплачуються у розмірі 0,00001% річних.
1.7.Дострокове часткове або у повному обсязі розірвання цього Договору за ініціативою Вкладника,
дострокове часткове або у повному обсязі повернення Депозитного вкладу за цим Договором на вимогу
Вкладника не передбачається.
[наcтупний пункт включити, тільки при підписанні договору з нерезидентом]:
1.8. Враховуючи, що Банк виплачує Вкладнику пасивний дохід у вигляді процентів, Банк повідомляє
Вкладника про те, що до такого доходу будуть застосовані наступні податки/збори:
-податок на доходи фізичних осіб у розмірі ___ %;
- військовий збір у розмірі ___%;
Розмір та перелік податків/зборів може бути змінений нормами законодавства України на дату фактичного
утримання таких податків/зборів
2. Загальні умови Договору
2.1. Сторони погодилися, що невід’ємною частиною цього Договору є Правила та Чинні Тарифи (далі –
«Тарифи»). Протягом строку дії Договору до Правил, Тарифів, Тарифів за супровідними послугами Банком
можуть вноситись зміни. Датою ознайомлення Вкладника із змінами до Правил, Тарифів є дата, що зазначена
на офіційному сайті Банку, як дата, з якої такі зміни/нова редакція Правил/Тарифів починають діяти або дата
розміщення змін/ново/ редакції Правил, Тарифів на офіційному сайті Банку або у відділенні Банку.
2.2. Детальні умови розміщення Депозитних вкладів, зокрема права, обов’язки та відповідальність Сторін,
умови взаєморозрахунків передбачені Тарифами та Правилами.
Інформування Вкладника про зміни до Правил, Тарифів Банк здійснюватиме, використовуючи контакти
Вкладника, зазначені у Анкеті-Заяві про приєднання до Правил/Договорі, або шляхом розміщення актуальної
редакції на сайті Банку або у інший спосіб. Вкладник зобов'язаний самостійно ознайомитися з такими
змінами, належним чином виконувати умови Договору, в тому числі з урахуванням таких змін, без потреби
у додатковому підписанні у будь-який спосіб з боку Вкладника Правил/Тарифів/договорів тощо.
2.3. Перелік супровідних послуг: [для депозитів у гривні] відкриття Поточного рахунку. [для депозитів в
іноземній валюті] відкриття Поточного рахунку в рамках пакету послуг.
[Додати найменування інших супровідних послуг, якщо такі передбачено відповідним договором вкладу]
2.4. Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди з усіх істотних умов цього Договору.
2.5. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує та гарантує наступне:
- до укладення Договору ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- інформація, зазначена в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», Банком надана;
- отримання свого примірника Договору.
3. Строк дії Договору
3.1. Договір набирає чинності з дати укладення, в частині зберігання Депозитного вкладу – з моменту його
внесення Вкладником і діє до моменту поверення Вкладнику суми Депозитного вкладу відповідно до умов
Договору, а в частині розрахунків – до повного виконання грошових зобов’язань.
3.2. Вкладник не має право відмовитись або розірвати Договір чи припинити за його вимогою зобов'язання
за Договором
4. Інші умови

4.1. Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін. Обидва
примірники мають однакову юридичну силу.
[Додати для договорів, що укладаються за допомогою Інтернет-сервісу «winbank»]
Цей примірник Договору є додатковим підтвердженням укладення Договору за допомогою Інтернет-сервісу
«winbank» у відповідності до умов Договору, Правил, відповідно до яких Вкладник розмістив у Банку
Депозитний вклад на умовах, викладених цим Договором за допомогою Інтернет-сервісу «winbank». За
вимогою Вкладника на підтвердження укладання Договору Банк видає Вкладнику роздрукований
програмним засобом документ.
[Після того як буде налаштоване ПО – можливість відправлення договору на ел. пошту або ін. спосіб,
додати для договорів, що укладаються за допомогою Інтернет-сервісу «winbank»]
Сторони домовилися, що примірник Договору Вкладника направляється Вкладнику на його Електронну
адресу та/або Фінансовий номер/Моб. телефон, зазначені у цьому Договорі та/або через “winbank”, і
вважається відправленим/здійсненими та отриманими Вкладником в дату їх відправлення Банком.
4.2. Зміни та доповнення до Договору здійснюються Сторонами у письмовій формі.
4.3. Інформація щодо порядку звернення вкладників (клієнтів) Банку, зокрема щодо виконання умов
Договору,
розташована
на
сайті
Банку
за
посиланням
_https://www.piraeusbank.ua/i_upload/complaint_info_january21.pdf
4.4. Інформація про уповноважені державні органи, до яких має право звернутися Вкладник з питань захисту
прав споживачів фінансових послуг:
- Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку:
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-1
- до інших органів, в порядку, визначеному законодавством України.

5. Відповідальність
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, кожна із Сторін несе
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Банк звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання зобов’язань за Договором
якщо відповідно до законодавтсва України буде здійснено примусове списання (стягнення) коштів з
Депозитного вкладу або накладений арешт на грошові кошти Депозитного вкладу в порядку передбаченому
чинним законодавстом України.
5.3. Сторона договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин
(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами;
[додати для Договорів, які передбачають автоматичне подовженням Строку Депозитного вкладу]:
Погоджуюся з продовженням строку дії цього Договору в порядку, визначеному Договором, Правилами,
Вкладник ____________________ "___"______________ 20___ р.
6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
Вкладник:
Банк:
Вкладник:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
ПІБ:
Юридична адреса:
____________________________________________
Паспорт серія:
к/р ------------------------------------------Виданий:
в Національному банку України,
Реєстраційний номер облікової картки
Код ЄДРПОУ 20034231
платника податків:
Відділення:
Адреса місця реєстрації:
Адреса фактичного місцяпроживання:
Електронна адреса: _______
Фінансовий номер/ Моб. тел.:
______________________
Підпис: __________

(М.П.)

Підпис: _________

(ПІБ)

