ДОГОВІР СТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №
"Пенсійний+"
м. Київ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРЕУС БАНК МКБ», створене відповідно до законодавства України з юридичною
адресою:, (іменоване надалі – «Банк») в особі , який/яка діє на підставі Довіреності № від, що видана, з одного боку,
та Громадян, Документ, що посвідчує особу: паспорт Серія, номер:, Виданий:, Місце реєстрації:, Реєстраційний
номер облікової картки платника податків : (іменований надалі – «Вкладник»), з другого боку, (іменовані надалі за
текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона») уклали цей Договір строкового банківського вкладу «Пенсійний+»
(надалі за текстом – «Договір») про нижченаведене:
1. Предмет Договору
1.1.
Вкладник не пізніше передає, а Банк приймає та зараховує на депозитний рахунок №, МФО Банку 300658
(надалі - «Депозитний рахунок») тимчасово вільні грошові кошти Вкладника (надалі – «Депозитний вклад») у
готівковій або безготівковій формі в сумі, яка складає ()(надалі – «Сума Вкладу») на строк та зі сплатою процентів
відповідно до умов цього Договору.
1.2.
Вкладник передає Банку Депозитний вклад на строк з р. до р. (надалі – «Строк Депозитного вкладу»). Датою
повернення Депозитного вкладу вважається р. (надалі – «Дата повернення Депозитного вкладу»).
1.3.
Банк нараховує проценти на фактичну суму Депозитного вкладу виходячи з процентної ставки () % річних 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, зокрема 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.
[наcтупний пункт включити, якщо виплата %% щомісячно]:
1.4.
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 за фактичну кількість днів розміщення Депозитного вкладу у попередньому
Процентному періоді, з урахуванням положень п. 1.3. цього Договору, шляхом перерахування нарахованих процентів
на поточний рахунок Вкладника № (надалі – «Поточний рахунок»), відкритий в Банку. Якщо Дата повернення
Депозитного вкладу, день виплати нарахованих процентів припадає на небанківський день, то повернення
Депозитного вкладу і виплата нарахованих процентів переноситься на наступний банківський (операційний) день.
[наcтупний пункт включити, якщо виплата %% в кінці терміну]:
1.4.
Виплата процентів Вкладнику здійснюється в Дату повернення Депозитного вкладу за фактичну кількість днів
розміщення Депозитного вкладу з урахуванням положень п. 1.3. шляхом перерахування нарахованих процентів на
поточний рахунок Вкладника № (надалі – «Поточний рахунок»), відкритий в Банку. Якщо Дата повернення
Депозитного вкладу і виплати нарахованих процентів припадає на небанківський день, то повернення Депозитного
вкладу, виплата нарахованих процентів переноситься на наступний банківський (операційний) день.
1.5. 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. Збільшення Депозитного вкладу не передбачається.
1.6.
Сторони погодилися, що невід’ємною частиною цього Договору є «Правила комплексного обслуговування
фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»» (в тексті Договору – «Правила») та Чинні Тарифи (надалі – «Тарифи»).
Правила є загальнодоступними та розміщені на сайті Банку www.piraeusbank.ua (надалі – «сайт Банку») та/або на
інформаційних стендах у приміщеннях Банку. Терміни, які вживають в цьому Договорі з великої літери, мають
значення передбачене Правилами, якщо інше прямо не встановлено цим Договором.
1.7.
Продовження Строку Депозитного вкладу, Строку Договору не передбачається.
1.8.
Повернення Депозитного вкладу здійснюється в Дату повернення Депозитного вкладу шляхом перерахування
Суми вкладу на Поточний рахунок.
2. Загальні умови
2.1. Детальні умови розміщення та зберігання Депозитних вкладів, зокрема, порядок нарахування процентів на Депозитний
вклад, повернення Депозитного вкладу, продовження, в тому числі автоматичного, Строку Депозитного вкладу, права та
обов’язки, відповідальність Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору,
умови взаєморозрахунків, порядок внесення змін та припинення Договору передбачені Чинними Тарифами та Правилами..
2.2. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує та гарантує наступне:
2.2.1. своє ознайомлення з Правилами, Тарифами до моменту фактичного підписання цього Договору. Датою приєднання
Вкладника до Правил є дата укладання цього Договору. Датою ознайомлення Вкладника із змінами до Правил, Тарифів (в
т.ч. нової редакції Правил та/або Тарифів) - є дата, що зазначена на сайті Банку, як дата, з якої такі зміни починають бути
чинними або дата розміщення таких змін до Правил, Тарифів на сайті Банку;
2.2.2. свою згоду та визнання того, що до Правил, Тарифів Банком можуть вноситись зміни, а також те, що надання послуг
за цим Договором будуть здійснюватися згідно Правил, Чинних Тарифів, що будуть діяти на момент надання таких послуг
за цим Договором;

2.2.3. свою згоду з тим, що інформування Вкладника про зміни до Правил, Чинних Тарифів Банк здійснює, використовуючи
контакти Вкладника, зазначені у Анкеті-Заяві, Договорі, або у інший спосіб, у зв'язку з чим підтверджую свої зобов'язання
самостійно ознайомитися з такими змінами, належним чином виконувати умови цього Договору, в тому числі з урахуванням
таких змін, без потреби у додатковому підписанні у будь-який спосіб з мого боку Правил та/або Тарифів тощо; зазначений
порядок ніяким чином не порушує права та інтереси Вкладника;
2.2.4. свою згоду, розуміння та визнання Правил, Тарифів, які діють у редакціях на дату приєднання Вкладника до Правил,
так і тих, що будуть діяти після внесення змін до Правил, Тарифів; положення Правил і Тарифів є обов’язковими для
застосування між Банком та Вкладником (його Довіреними особами) протягом всього строку дії цього Договору;
2.2.5. підпис Вкладника на цьому Договорі є також його підписом під Правилами, Тарифами, розміщеними на сайті Банку у
редакціях, що діють на дату укладання цього Договору, так і тих, що будуть діяти після внесення змін до Правил, Тарифів;
2.2.6. свою згоду та надання Банку повноважень на вчинення всіх визначених в Правилах дій;
2.2.7. ознайомлений Банком зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Порядок та умови
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, у тому числі зміст ч. 4 ст. 26 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Вкладнику зрозумілі.
2.2.8. інформація, зазначена в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», Банком надана;
2.2.9. отримання свого примірника Договору.

3.
Строк дії Договору
3.1.
Цей Договір набирає чинність з дати його підписання Сторонами, зазначеної на початку цього Договору, та
внесення на Депозитний рахунок суми, обумовленої в п. 1.1 цього Договору, залежно від того, яка з дат настала
пізніше та діє до моменту повернення коштів Вкладнику, відповідно до п. 1.2., 1.4., 1.8. цього Договору та його інших
положень.
3.2. Дія цього Договору припиняється при закінченні Строку Депозитного вкладу, визначеного згідно з розділом 1
цього Договору і повернення Суми вкладу. або за інших обставин, передбачених чинним законодавством України та
цим Договором, в тому числі Правилами.
4. Інші умови
4.1. Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної зі Сторін. Обидва
примірники мають однакову юридичну силу.
4.2. Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди з усіх істотних умов цього Договору.
5. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
Банк:

Вкладник:

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

ПІБ:
Паспорт серія:
Виданий:
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків:
Адреса місця реєстрації:

к/р UA823000010000032003101601026
в Національному банку України,
Код ЄДРПОУ 20034231
Відділення:

Адреса фактичного місцяпроживання:

Підпис: _________ (ПІБ)
Підпис: __________
(М.П.)
Зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений, про що підтверджую своїм
підписом:
Вкладник:_______________

