Угода банківського вкладу № _____
(про розміщення вкладу на вимогу «_______»)
до Договору на комплексне банківське обслуговування № ___ від «__» _______ р.
м. Київ
«__» __________ 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
особа-підприємець, 3в особі ____________ який (яка) діє на підставі ______________,4та в особі ______________, який
(яка) діє на підставі ______________, і надалі іменується «Клієнт», з другої сторони, що надалі іменуються разом
«Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цю Угоду банківського вкладу до Договору на комплексне банківське
обслуговування № ___ від «__» _______ р. (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Банк в день набуття чинності цією Угодою відкриває Клієнту рахунок № _____________ (надалі – «Вкладний
рахунок»), а Клієнт, протягом _____ банківських днів з дня підписання Сторонами цієї Угоди, вносить на Вкладний
рахунок грошові кошти в сумі _________ (__________________) ____________ (далі за текстом – «Вклад на вимогу»),
а Банк приймає Вклад на вимогу та зобов’язується сплатити Клієнту проценти на Вклад на вимогу та повернути його
Клієнту на умовах та в порядку, встановлених цією Угодою та Договором.
1.2. Вклад на вимогу розміщується згідно умов цієї Угоди та Договору з правом поповнення та на умовах повернення
на першу вимогу, в порядку передбаченому цією Угодою та Договором.
1.3. Максимальна сума Вкладу на вимогу (надалі – «Максимальна сума Вкладу»), за цією Угодою на яку Банк
нараховує проценти, становить _______(________)________.
1.4. Банк здійснює обслуговування Вкладного рахунку за допомогою Системи на умовах Договору.
2. ПОПОВНЕННЯ ВКЛАДУ
2.1. Протягом стоку дії цієї Угоди допускається внесення додаткових, понад суму Вкладу на вимогу, коштів на
Вкладний рахунок з метою поповнення Вкладу на вимогу в порядку передбаченому Договором.
3. ВИПЛАТА ВКЛАДУ
3.1. Виплата Вкладу на вимогу або його частини за ініціативою Клієнта здійснюється шляхом безготівкового
перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Клієнта № ____________ в АТ «АЛЬФАБАНК» (надалі – «Поточний рахунок»), на підставі отриманого Банком, за допомогою Системи або на паперовому
носії, платіжного доручення Клієнта, за умови наявності Повідомлення про взяття Вкладного рахунку на облік
органом державної податкової служби.
4. ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВКЛАДОМ
4.1. За користування Вкладом на вимогу Банк нараховує проценти на суму Вкладу на вимогу, що не перевищує
розмір Максимальної суми Вкладу передбачений пунктом 1.3 Розділу 1 цієї Угоди, за процентною ставкою (далі за
текстом – «процентна ставка»), визначеною/встановленою в залежності від суми Вкладу на вимогу, розміщеного на
Вкладному рахунку, а саме:
- У випадку, якщо сума Вкладу на вимогу становитиме від _________ (
) до ______ (_______) ______
процентна ставка становить _______ (сума прописом5) % річних;
- У випадку, якщо сума Вкладу на вимогу становитиме від _________ (
) до ______ (_______) ______
процентна ставка становить _______ (сума прописом5) % річних;
- У випадку, якщо сума Вкладу на вимогу становитиме від _________ (
) до ______ (_______) ______
процентна ставка становить _______ (сума прописом5) % річних.
- У випадку, якщо сума Вкладу на вимогу становитиме від _________ (
) до ______ (_______) ______
процентна ставка становить _______ (сума прописом5) % річних.
Якщо протягом стоку дії цієї Угоди сума залишку коштів на Вкладному рахунку буде більшою, ніж розмір
Максимальної суми Вкладу передбачений пунктом 1.3 Розділу 1 цієї Угоди, проценти за користування сумою, що
перевищує зазначену у цьому пункті суму залишку, Банком не нараховуються та не сплачується.
4.2. Проценти за користування Вкладом на вимогу виплачуються Клієнту Щомісячно, в порядку передбаченому
Додатком № 7 Договору, з урахуванням положень п. 4.1. цієї Угоди.
4.3. Сплата нарахованих на Вклад на вимогу процентів здійснюється шляхом перерахування відповідної суми
грошових коштів на Поточній рахунок.
Наступне 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.
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5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Ця Угода складена українською мовою у двох примірниках, що є оригіналами, по одному для кожної зі Сторін.
5.2. 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
5.3. Ця Угода вважається укладеною з дати її підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань Сторін
за цією Угодою.
5.4. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору. Всі відносини Сторін, що виникають з цієї Угоди та не врегульовані
нею, регулюються відповідно до Договору.
5.5. Зазначені в цій Угоді терміни вживаються в значені наданому їм в Договорі, всі інші терміни, значення яких не
визначені Договором, вживаються в значеннях, які вони мають згідно з чинним законодавством України, нормативноправовими актами Національного банку України.
5.6. До укладення Угоди Клієнт ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 7
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
код ЄДРПОУ 23494714
_____________________/_______________ /
_____________________/_______________ /
М.П.

КЛІЄНТ:
_____________________________________________
_____________________________________________
Місцезнаходження/ місце проживання____________
_____________________________________________
ЄДРПОУ/РНОКПП ___________________________
____________________________________________
(зазначити реєстраційні дані платника ПДВ або
зазначити: «не є платником податку на додану
вартість»).
_____________________/_______________ /
_____________________/_______________ /
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Обрати необхідний варіант.
Пункти 5.6.застосовуються, якщо Клієнтом виступає фізична особа – підприємець

