Угода банківського вкладу № _____
(про розміщення вкладу на вимогу «Депозитна лінія»)
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 ______________,
або

юридична особа-нерезидент, що створена за законодавством ________, в особі _____, що 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 шляхом безготівкового перерахування відповідної суми грошових коштів (далі за текстом – «Додаткових
внесків») з поточного рахунку Вкладника відкритого в АТ «АЛЬФА-БАНК» та/або будь-якому іншому банку України. Підписанням цієї Угоди
Сторони погоджуються, що максимальна сума Вкладу, що може бути розміщена Вкладником на Рахунку на підставі цієї Угоди шляхом
внесення Додаткових внесків не може перевищувати суму грошових коштів, що вказана в пункті 1.3 Розділу 1 цієї Угоди.
2.2. Поповнення Клієнтом суми Вкладу шляхом здійснення Додаткових внесків здійснюється з урахуванням наступних умов:
2.3.1.
у випадку збільшення Клієнтом суми Вкладу шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з поточного рахунку Клієнта
відкритого в будь-якому банку України, крім АТ «АЛЬФА-БАНК», Клієнт зобов’язаний повідомити про це Банк в день такого збільшення
шляхом надання Банку письмової заяви щодо збільшення суми Вкладу на вимогу на суму Додаткового внеску (далі за текстом – «Заява»), що
складається за формою викладеною у Додатку № 1 до цієї Угоди. Вказана в цьому пункті Заява може бути надана Клієнтом Банку будь-яким
чином, в тому числі, за допомогою системи «Клієнт-Банк».
2.3.2.
у випадку збільшення Клієнтом суми Вкладу шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з Поточного рахунку Клієнта
відкритого в АТ «АЛЬФА-БАНК» вказана в пункті 2.3.1 Розділу 2 цієї Угоди Заява не надається та збільшення суми Вкладу здійснюється на
підставі наданого Клієнтом Банку платіжного доручення на перерахування відповідної суми грошових коштів на Вкладний рахунок.
2.3. Якщо Клієнт, при збільшенні суми Вкладу на вимогу, в порядку передбаченому пунктом 2.3.1 Розділу 2 цієї Угоди, не повідомить Банк про
таке збільшення шляхом подання Заяви, Банк має право відмовитися від прийняття такої суми грошових коштів та повернути її Клієнту, на той
самий рахунок з якого вона надійшла, без нарахування та сплати процентів на неї не пізніше наступного робочого дня Банку, що слідує за днем
отримання відповідної суми грошових коштів від Клієнта.
2.4. Підписанням цієї Угоди Сторони погоджуються, що внесення змін до цієї Угоди щодо збільшення суми Вкладу на вимогу порівняно із
сумою Вкладу на вимогу, що вказана в пункті 1.1 Розділу 1 цієї Угоди внаслідок поповнення Клієнтом суми Вкладу на вимогу, що здійснюється
у порядку передбаченому пунктом 2.3 Розділу 2 цієї Угоди, здійснюється шляхом внесення Клієнтом грошових коштів у сумі Додаткових
внесків на Вкладний рахунок шляхом безготівкового перерахування з інших рахунків Клієнта та прийняття таких коштів Банком, а також
оформлення документів, що вказані в пункті 2.3.1 – для Додаткових внесків перерахованих з рахунків Клієнта, що відкриті в будь-яких банках
України, крім АТ «АЛЬФА-БАНК» та пункті 2.3.2 – для Додаткових внесків перерахованих з рахунків Клієнта, відкритих в АТ «АЛЬФАБАНК» та цьому пункті Угоди. Підтвердженням прийняття Банком внесених Клієнтом на Вкладний рахунок грошових коштів у сумі
Додаткового внеску та зміни умов Договору щодо суми Вкладу на вимогу є надання Банком Вкладнику Виписки. При цьому отримання Банком
платіжного доручення/Заяви від Клієнта та видача вказаної Виписки, що підписана уповноваженою особою Банку та скріплена печаткою Банку,
в тому числі, і за допомогою системи «Клієнт-Банк», є додержанням письмової форми договору про внесення змін та доповнень до Договору
стосовно збільшення розміру суми Вкладу на вимогу в розумінні частини 1 статті 207 та статті 1059 Цивільного кодексу України.
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 «АЛЬФА-БАНК» та/або будь-якому іншому банку України реквізити якого вказуються
Клієнтом у платіжному дорученні, що надається Клієнтом Банку, за допомогою системи «Клієнт-Банк» або на паперовому носії, за умови
наявності Повідомлення про взяття Вкладного рахунку на облік органом державної податкової служби.
(Для вкладів у національній валюті)
або
3.1. Виплата Вкладу на вимогу або його частини за ініціативою Клієнта здійснюється шляхом безготівкового перерахування відповідної суми
грошових коштів виключно на Поточний рахунок Клієнта № ____________ в АТ «АЛЬФА-БАНК» на підставі отриманого Банком, за
допомогою системи «Клієнт-Банк» або на паперовому носії, платіжного доручення Клієнта, за умови наявності Повідомлення про взяття
Вкладного рахунку на облік органом державної податкової служби.
(Для вкладів в іноземній валюті)

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 цієї Угоди з юридичною особою або з ФОПом, від імені якого діє представник на підставі відповідного документу, реквізити якого
вказуються у цій Угоді. У випадку укладення Угоди безпосередньо з ФОПом, словосполучення «в особі ________» виключається, а в полі «який діє на підставі____» вказуються реквізити
актуальної Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних особі-підприємців.
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Наступне словосполучення застосовується у випадку підписання від імені Клієнта цієї Угоди двома підписантами, у іншому випадку словосполучення виключається.
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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 ставкою _____ % (_________________) процентів 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 Договором, з урахуванням
положень п. 4.1. цієї Угоди.
4.3. Нараховані проценти перераховуються Банком на поточний рахунок Клієнта вказаний в пункті 3.1 Розділу 3 цієї Угоди.
(Для вкладів в іноземній валюті)
або
4.3. Нараховані проценти перераховуються Банком на поточний рахунок Клієнта №________ в __________.
(Для вкладів у національній валюті)
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: □ адресу
електронної пошти, зазначену в Угоді про електронний документообіг № ____ від _________ □ електронний кабінет користувача Системи
«клієнт-банк».1
5.3. Ця Угода вважається укладеною з дати її підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань Клієнта 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 цим Договором,
вживаються в значеннях, які вони маються згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку
України.
5.6. 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.
п.5.6. у вищенаведеній редакції застосовується для нерезидентів за цією Угодою
5.7. До укладення Угоди Клієнт ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб.2
6.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК:
Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК»
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100
код ЄДРПОУ 23494714
_____________________/_______________ /
_____________________/_______________ /
М.П.

КЛІЄНТ:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ЄДРПОУ/ РНОКПП ___________________________
(зазначити реєстраційні дані платника ПДВ або зазначити: «не є
платником податку на додану вартість»).
_____________________/_______________ /
_____________________/_______________ /

Додаток № 1
до Угоди банківського вкладу (про розміщення вкладу на вимогу «Депозитна лінія»)
№ ___ від «__» _____________20__р.
до Договору на комплексне банківське обслуговування № ___ від «__» _______ р.

1
2

Обрати необхідний варіант
Пункти 5.7. застосовується, якщо Клієнтом виступає фізична особа – підприємець

__________________________________________початок форми___________________________________________
ЗАЯВА
Про збільшення суми вкладу
за Угодою банківського вкладу (про розміщення вкладу на вимогу «Депозитна лінія»)
№ ___ від «__» _____________20__р.
до Договору на комплексне банківське обслуговування № ___ від «__» _______ р.
________________ (назва Вкладника), код в ЄДРПОУ ____________________, повідомляє Вас про намір
збільшити «__» ______20__р. (дата поповнення Вкладу) суму Вкладу за Угодою банківського вкладу «Депозитна
лінія» № ___ від «___» _____ 20__ р. на суму ________________.
Посада П.І.Б.

__________________________
підпис

________________________________________кінець форми_______________________________________________

