«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 3875 ВІД 15.09.2020 Р.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОТОЧНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
_________________ В. ВІРЧЕНКО
УГОДА БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № _____
до Договору на комплексне банківське обслуговування
№__ від «___» ________20__р.
м. _________

«___» _________ 20__ року

Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», юридична особа-резидент за законодавством України, що надалі іменується
«Банк», в особі ____________, який (яка) діє на підставі ______________, 1та в особі ______________, який (яка) діє на підставі
______________, з однієї сторони та,
____________________________________________, 2юридична особа-резидент за законодавством України/фізична особапідприємець, 3в особі ____________ який (яка) діє на підставі ______________,4та в особі ______________, який (яка) діє на підставі
______________,
або

юридична особа-нерезидент, що створена за законодавством ________, в особі _____, що діє на підставі _________,
і надалі іменується «Клієнт», з іншої сторони, що надалі іменуються «Сторони», уклали цю Угоду банківського вкладу (далі за
текстом – «Угода») до Договору на комплексне банківське обслуговування №__ від «___» ________20__р. (далі за текстом – «Договір»), про наведене нижче:
1. Клієнт переказує на Вкладний рахунок № _________________ / доручає Банку списати кошти шляхом договірного списання з
власного Поточного рахунку № _____________________ у ____________ (вказати валюту рахунку), відкритого у Банку та спрямувати на Вкладний рахунок № _________________ Вклад у сумі _________ (____________) ___________ (далі за текстом –
«Вклад»), а Банк приймає Вклад та зобов’язується своєчасно сплачувати Клієнту проценти на Вклад у розмірі ___% (_________)
процентів річних5 та повернути Вклад Клієнту в порядку та на умовах визначених цією Угодою та Договором. Зазначений в цьому
пункті розмір процентів може змінюватися в порядку та на умовах, визначених цією Угодою та Договором.
Вклад, що розміщується на підставі цієї Угоди є
Строковим вкладом.
або
Вкладом Овернайт.
2. Вклад вноситься на строк, що обчислюється з дати його зарахування на Вкладний рахунок по дату повернення Вкладу. Датою
повернення Вкладу за цією Угодою є «____» ___________ 20__ року.
Повернення Вкладу здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок № _________ в
____________.
3. Дострокове повернення Вкладу за письмовою вимогою Вкладника не допускається.
(Для Строкових вкладів та Вкладів Овернайт без права дострокового повернення Вкладу)
або
3. Дострокове повернення Вкладу/його частини, внесеного за цією Угодою, за письмовою вимогою Клієнта допускається. У випадку дострокового повернення Банком Вкладу або його частини за письмовою вимогою Клієнта проценти, нараховані на Вклад або
його частину, що достроково повертається, перераховуються
за такою схемою:
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ставНаступне словосполучення застосовується у випадку підписання від імені Банку цієї Угоди двома підписантами, у іншому випадку словосполучення виключається.
В залежності від суб’єкта, з яким укладається Угода, з «опціонального» тексту, що виділено синім, обирається необхідне формулювання, непотрібне виключається.
Наступний текст використовується у випадку укладення Угоди з юридичною особою або з ФОП, від імені якого діє представник на підставі відповідного документу, реквізити якого вказуються у
цій Угоді. У випадку укладення Угоди безпосередньо з ФОП, словосполучення «в особі ________» виключається, а в полі «який діє на підставі____» вказуються реквізити актуальної Виписки з
єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4
Наступне словосполучення застосовується у випадку підписання від імені Клієнта цієї Угоди двома підписантами, у іншому випадку словосполучення виключається.
1
2
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Банк_________________

Клієнт__________________
1

ки (%
річних)
При цьому, Клієнт зобов’язується повернути Банку різницю між сумою процентів, які фактично виплачені йому на суму Вкладу
або його частину, що повертається достроково, по ставці, зазначеній в пункті 1 цієї Угоди, та сумою процентів, розрахованих згідно
з попереднім абзацом цього пункту. Клієнт доручає Банку самостійно утримати таку різницю із суми процентів, які нараховані, але
не сплачені Клієнту на день дострокового повернення Вкладу або його частини, а у випадку, якщо цієї суми недостатньо - із суми
Вкладу/частини Вкладу, що повертається.
(Для Строкових вкладів із правом дострокового повернення вкладу із застосуванням пільгової ставки штрафного перерахунку нарахованих процентів)
або
3. Дострокове повернення Вкладу/його частини, внесеного за цією Угодою, за письмовою вимогою Клієнта допускається. У випадку дострокового повернення Банком Вкладу або його частини за письмовою вимогою Клієнта проценти, нараховані на Вклад або
його частину, що достроково повертається, перераховуються за процентною ставкою, що складає ______ процентів річних.
При цьому, Клієнт зобов’язується повернути Банку різницю між сумою процентів, які фактично виплачені йому на суму Вкладу
або його частину, що повертається достроково, по ставці, зазначеній в пункті 1 цієї Угоди, та сумою процентів, розрахованих згідно
з попереднім абзацом цього пункту. Клієнт доручає Банку самостійно утримати таку різницю із суми процентів, які нараховані, але
не сплачені Клієнту на день дострокового повернення Вкладу або його частини, а у випадку, якщо цієї суми недостатньо - із суми
Вкладу/частини Вкладу, що повертається.
(Для Строкових вкладів із правом дострокового повернення вкладу із застосуванням фіксованої ставки штрафного перерахунку
нарахованих процентів)
або
3. Дострокове повернення Вкладу/його частини, внесеного за цією Угодою, за письмовою вимогою Клієнта допускається. У випадку дострокового повернення Банком Вкладу або його частини за письмовою вимогою Клієнта проценти, нараховані на Вклад або
його частину, що достроково повертається, перераховуються
за наступною схемою:
1) В період з дня укладання цієї Угоди до «___» _______ 20__р. (далі – «Дата дострокової виплати вкладу») - за ставкою визначеною за такою схемою:
Період повернення Вкладу

до __ дн.
включно

з __ до __ дн.
включно

з __ дн.

Розмір процентної ставки
(визначається як процент від розміру процентної ставки зазначеної в п. 1 цієї Угоди)

__%

__%

__%

2) В Дату дострокової виплати вкладу/частини Вкладу за Процентною ставкою зазначеною в п. 1 цієї Угоди.
3) З Дати дострокової виплати вкладу/частини Вкладу до Дати повернення Вкладу зазначену в п. 2 цієї Угоди в наступному порядку:
 з дня укладання цієї Угоди до Дати дострокової виплати вкладу/частини Вкладу (включно) за Процентною ставкою зазначеною
в п. 1 цієї Угоди,
 з дня наступного за Датою дострокової виплати вкладу/частини Вкладу до дати фактичного дострокового повернення - за ставкою ______ процентів річних.
При цьому, Клієнт зобов’язується повернути Банку різницю у разі її наявності між сумою процентів, які фактично виплачені йому
на суму Вкладу або його частину, що повертається достроково, по ставці, значеній в пункті 1 цієї Угоди, та сумою процентів, розрахованих згідно з попереднім абзацом цього пункту. Клієнт доручає Банку самостійно утримати таку різницю із суми процентів,
які нараховані, але не сплачені Клієнту на день дострокового повернення Вкладу або його частини, а у випадку, якщо цієї суми
недостатньо, - із суми Вкладу/частини Вкладу, що повертається.
(Для вкладу «Довгостроковий»)
4.Проценти на Вклад сплачуються
в день повернення Вкладу (його частини), шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок № _________, в
____________.
або
щомісячно, до __ числа кожного місяця, наступного за місяцем за який нараховуються проценти, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок № _________, в ____________
або (застосовується для вкладів із щомісячною капіталізацією процентів)
з капіталізацією процентів, щомісячно в перший робочій день кожного місяця, наступного за місяцем за який нараховуються проценти, шляхом перерахування коштів на Вкладний рахунок з метою збільшення суми Вкладу.
або (застосовується для вкладів із капіталізацією процентів в кінці строку розміщення Вкладу)

Банк_________________

Клієнт__________________
2

у день повернення Вкладу або в день продовження строку розміщення Вкладу шляхом їх перерахування на Вкладний рахунок для
поповнення Вкладу. У цьому випадку для цілей цього Договору днем сплати процентів вважається день їх зарахування на Рахунок.
Сторони дійшли згоди, що сума Вкладу щоразу збільшується на суму зарахованих процентів на Рахунок.
5.У разі першого звернення Клієнта до Банку з вимогою про дострокове повернення частини Вкладу розміщеного на Вкладному
рахунку за цією Угодою, Сторони протягом 5 (п’яти) робочих днів Банку з дати одержання Банком відповідної вимоги Вкладника
укладають Додаткову угоду щодо зміни суми Вкладу внаслідок повернення частини Вкладу та Банк повертає частину Вкладу Клієнту у день укладення такої Додаткової угоди.
При повторному зверненні Клієнта до Банку з вимогою про дострокове повернення частини Вкладу розміщеного на Вкладному
рахунку за цією Угодою, а також у випадку звернення Клієнта про дострокове повернення всієї суми Вкладу, Банк повертає Клієнту всю суму Вкладу в цілому протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати одержання Банком відповідної вимоги Вкладника, внаслідок
чого Угода припиняє свою чинність.
При достроковому поверненні Вкладу або його частини за ініціативою Клієнта сума процентів, що підлягає сплаті Клієнту за користування Вкладом/частиною Вкладу, перераховується у порядку, визначеному цією Угодою. Повернення Вкладу чи його частини
здійснюється шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Вкладника реквізити якого визначені в п. 2 цієї Угоди.
(Для Вкладів дострокове повернення за якими допускається)
або
5.У разі звернення Клієнта до Банку з вимогою про дострокове повернення Вкладу або його частини, Банк здійснює повернення
Вкладу в Дату повернення Вкладу, зазначену в п. 2 цієї Угоди.
(Для Вкладів дострокове повернення за якими не допускається)
6. Відносини Сторін, що виникають з цієї Угоди та не врегульовані нею, регулюються відповідно до Договору.
7. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, і набуває чинності з дати її підписання Сторонами.
8. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.
9. Підписанням цієї Угоди Клієнт підтверджує, що (а) до її укладення отримав інформацію зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; (б) в дату її укладання отримав примірник цієї Угоди в паперовому вигляді АБО (б) між Сторонами досягнута домовленість щодо направлення цієї Угоди в електронному вигляді на: (і) □ адресу електронної пошти, зазначену в □ Угоді про електронний документообіг № ____ від _________ □ цій
Угоді □ Акцепті АБО (іі) □ електронний кабінет користувача Системи «клієнт-банк».6
(п.п. 10., 11. Застосовуються, якщо Клієнтом виступає фізична особа – підприємець)
10. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вклад це 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.
11. До укладення Угоди Клієнт ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
(п.12 у нищенаведеній редакції застосовується для нерезидентів за цією Угодою)
12. Клієнт підтверджує, що є резидентом _____________ і є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу в рамках
цього Договору з метою застосування зниженої ставки податку відповідно до правил міжнародного договору, укладеного між Україною та країною Клієнта, до доходів нерезидента, отриманих з джерел походження з України, і має право на отримання таких
доходів. При цьому Клієнт підтверджує, що не є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або тільки посередником щодо такого доходу.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
код ЄДРПОУ 23494714

КЛІЄНТ:
Найменування _______________________________
Код ЄДРПОУ ___________________________________
Місцезнаходження________________________________
ІПН ____________________. (зазначити реєстраційні дані
платника ПДВ або зазначити: «не є платником податку
на додану вартість»).
Адреса для листування (заповняється у випадку, якщо
адреса для листування відмінна від місцезнаходження)
_________________________________________

ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ /
ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ / М.П.

ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ /
ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ /

5

Сума прописом може не застосовуватись при заповненні реквізитів угоди в автоматичному режимі системами банку

6

Обрати необхідний варіант

Банк_________________

Клієнт__________________
3

Наступна редакція Розділу «Реквізити та підписи Сторін» застосовується у випадку укладення Договору з фізичною
особою-підприємцем.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
код ЄДРПОУ 23494714

КЛІЄНТ:
Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця
_______________________________
РНОКПП ___________________________________
Місце проживання ________________________________
Місце реєстрації: відповідає місцю проживання/________________________________
ІПН ____________________. (зазначити реєстраційні дані
платника ПДВ або зазначити: «не є платником податку на
додану вартість»).
Адреса для листування (заповняється у випадку, якщо
адреса для листування відмінна від адреси проживання_________________________________________

ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ /
ПІБ та посада особи, що підписала цей Договір/підпис
_____________________/_______________ / М.П.

_____________________/_______________ /

Банк_________________

Клієнт__________________
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