АБ «УКРГАЗБАНК»
ДОГОВІР
банківського строкового вкладу №
(«Класичний»)
місто
«
»
20
рік
--------------------------------------------------------------------------------------Дивись Додаток А до цього договору - Вибирається варіант тексту в залежності від Вкладника, з яким
укладається Договір
--------------------------------------------------------------------------------------1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник розміщує тимчасово вільні грошові кошти як початковий внесок в сумі
(сума цифрами)

(далі – початковий внесок)
(сума прописом)

на депозитний рахунок №

2610/2651

(назва валюти )

в АБ «УКРГАЗБАНК» КОД БАНКУ 320478

/
(код валюти)

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

(далі – Депозитний рахунок) на умовах цього Договору (далі – Договір).
Вкладник, за власним бажанням, має право вносити на Депозитний рахунок тимчасово вільні грошові кошти у
вигляді додаткового внеску, що зараховується Банком на Депозитний рахунок загальна сума залишку на якому
становитиме суму депозиту по Договору (далі – Депозит). При цьому, загальна сума додаткових внесків протягом
строку зберігання грошових коштів не повинна перевищувати суму початкового внеску.
Строк розміщення Депозиту – з дати фактичного надходження Депозиту (додаткового внеску) в повній сумі на
Депозитний рахунок по «___» ________________ 20__ рік, або дата визначена в п.6.4. Договору.
За користування Депозитом Банк сплачує Вкладнику проценти із розрахунку ____% річних.
Проценти за користування Депозитом сплачуються Вкладнику у валюті Депозиту.
Внесення/повернення грошових коштів на/з Депозитний/ного рахунок/ку підтверджується випискою з
Депозитного рахунку, засвідченою штампом Банка та підписом уповноваженого працівника Банка. У виписці
зазначається: найменування Банку, номер Депозитного рахунку, сума грошових коштів, зарахованих на
Депозитний рахунок та списаних з Депозитного рахунку, залишок грошових коштів на Депозитному рахунку а
також дата зарахування/списання на/з Депозитний/ого рахунок/ку грошових коштів.
Депозитний рахунок обслуговується в межах режиму, що регулюється чинним законодавством України, з яким
Вкладник ознайомлений до укладання Договору, та відповідно до умов цього Договору.

2. ВКЛАДНИК ЗОБОВ‘ЯЗУЄТЬСЯ
2.1. Перерахувати на Депозитний рахунок грошові кошти в повній сумі, що зазначена в п.1.1. Договору шляхом
--------------------------------------------------------------------------------------У випадку, якщо Вкладник самостійно здійснює перерахування початкового внеску визначеного п.1.1.:
надання до Банку платіжного доручення (на паперовому носії та/або електронному вигляді) не пізніше третього
банківського дня, включаючи дату укладання цього Договору.
--------------------------------------------------------------------------------------У випадку, якщо Вкладник надає розпорядження здійснити договірне списання з визначеного поточного
рахунку початкового внеску визначеного п.1.1.:
здійснення Банком договірного списання з поточного рахунку № _______ в АБ «УКРГАЗБАНК» КОД БАНКУ
320478 в сумі початкового внеску не пізніше третього банківського дня, включаючи дату укладання цього
Договору. На виконання цього пункту, Вкладник надає Банку право на здійснення вказаного вище договірного
списання
2.2. Проводити операції по Депозитному рахунку згідно режиму функціонування рахунку, передбаченого чинним
законодавством України та умовами Договору.
2.3. Укладати додаткові угоди (або іншим чином у письмовій формі надавати свою згоду) щодо зміни процентної
ставки за Депозитом, що ініціюється Банком, у випадку, визначеному в п.6.4. Договору. У разі не укладення
додаткової угоди або ненадання в іншій письмовій формі згоди на зміну процентної ставки за Депозитом згідно
п.6.4. Договору, Вкладник погоджується, що строк розміщення Депозиту вважається таким, що скінчився з дати,
що визначається згідно з п.6.4. Договору, відповідно, Депозит з нарахованими процентами по ставці, визначеній
в п.1.3. Договору будуть повернуті Вкладнику, а Депозитний рахунок закритий.
2.4. В разі зміни інформації, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Вкладник зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з дня
зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.
2.5. На першу вимогу Банку надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації
(в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та
виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством
документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у
сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
аркуш 1 з 9
ПІДПИСИ: Банк _______________/
М.П.

Вкладник ______________/
М.П.

АБ «УКРГАЗБАНК»
--------------------------------------------------------------------------------------У випадку, якщо Вкладник є платником єдиного податку, Договір доповнюється наступним пунктом:
2.6. Надавати до Банку Свідоцтво/витяг з реєстру платників єдиного податку (документ, виданий органом Державної
фіскальної служби України, в якому Вкладник знаходиться на обліку як платник податків) щодо обраної системи
оподаткування.
--------------------------------------------------------------------------------------У випадку, якщо Вкладник є платником податку на додану вартість, Договір доповнюється наступним
пунктом:
2.6. В разі, якщо Вкладник є платником податку на додану вартість, в день укладання цього Договору надати Банку
копію свідоцтва платника податку на додану вартість та/або копію витягу з реєстру платників податку на додану
вартість.
--------------------------------------------------------------------------------------КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, або самозайнята особа яка провадить незалежну
професійну діяльність, Договір доповнюється наступним пунктом:
2.7. Не рідше 1 (одного) разу протягом календарного року самостійно отримувати довідку про систему гарантування
вкладів фізичних осіб в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту Банку
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/.
3. БАНК ЗОБОВ‘ЯЗУЄТЬСЯ
3.1. Відкрити Вкладнику Депозитний рахунок.
3.2. Прийняти від Вкладника Депозит на Депозитний рахунок на строк, встановлений в п.1.2. Договору.
3.3. Прийняти від Вкладника на Депозитний рахунок грошові кошти в сумі додаткового внеску на строк
встановлений в п.1.2. Договору в день подання Вкладником визначеної Банком форми заяви на додатковий
внесок. При цьому, загальна сума додаткових внесків протягом строку зберігання грошових коштів не повинна
перевищувати суму початкового внеску.
3.4. Нараховувати та сплачувати проценти Вкладнику за користування Депозитом згідно умов Договору.
3.5. Повернути Вкладнику Депозит в останній день розміщення Депозиту, встановлений в п.1.2. Договору.
4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ДЕПОЗИТОМ
4.1. Нарахування процентів по Депозиту починається з наступного дня після надходження на Депозитний рахунок від
Вкладника грошових коштів (в т.ч. додаткових внесків в різні періоди) та закінчується в день, який передує
поверненню Вкладнику Депозиту або списанню з Депозитного рахунку Вкладника з інших підстав (крім
випадків, зазначених в п.10.7. та п. 10.8. Договору). Якщо день повернення Депозиту припадає на святкові чи
вихідні дні, то проценти за ці дні Банком не нараховуються.
--------------------------------------------------------------------------------------Якщо проценти щомісячно перераховуються на поповнення суми Депозиту (капіталізація процентів),
додається наступний абзац:
Нарахування процентів на суму процентів починається з наступного дня після зарахування Банком на
Депозитний рахунок нарахованих процентів за попередній місяць і закінчується в день, який передує дню
повернення Депозиту Вкладнику або списанню з Депозитного рахунку Вкладника з інших підстав.
--------------------------------------------------------------------------------------У випадках, передбачених в п.10.7. та п.10.8. Договору, день списання грошових коштів з Депозитного
рахунку враховується при нарахуванні процентів.
4.2. Банк, не пізніше останнього банківського дня кожного місяця та в день закінчення строку розміщення Депозиту,
нараховує проценти на суму щоденного залишку на Депозитному рахунку за фактичну кількість днів
користування грошовими коштами Вкладника з врахуванням умов п.4.1. Договору в розмірі процентної ставки
визначеної в п.1.3. Договору.
4.3. Нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість днів користування грошовими коштами Вкладника
враховуючи вихідні та святкові дні, крім вихідних та святкових днів, які припадають на день повернення
Депозиту та крім періоду з дня закінчення строку Депозиту до дня отримання Банком Повідомлення від ДФСУ
згідно п.10.1. Договору).
4.4. Банк нараховує проценти, застосовуючи метод «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична кількість
днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
4.5. Банк не нараховує проценти за Депозитом після закінчення строку його розміщення, що встановлений в п.1.2.
Договору.
5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
5.1. Банк повертає Депозит в останній день його розміщення шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника
№ __________________________
відкритий в ___________________________________________(найменування, код та реквізити уповноваженого банку)

без надання Вкладником відповідного розрахункового документу на перерахування грошових коштів.
аркуш 2 з 9
ПІДПИСИ: Банк _______________/
М.П.

Вкладник ______________/
М.П.

АБ «УКРГАЗБАНК»
Банк перераховує нараховані проценти по Депозиту в обумовлені Договором строки на поточний рахунок
Вкладника
№
відкритий в
(найменування, код та реквізити уповноваженого банку)

5.2. Банк виплачує нараховані проценти:
--------------------------------------------------------------------------------------Дивись Додаток Б – вибирається варіант строку виплати процентів
--------------------------------------------------------------------------------------5.3. У випадку, якщо днем закінчення строку розміщення Депозиту/днем сплати нарахованих процентів є вихідний
або святковий день, виконання Банком своїх зобов’язань по поверненню Депозиту та/або сплаті нарахованих
процентів переноситься на наступний за ним банківський день.
6. ПРАВА СТОРIН
6.1. Вкладник має право перераховувати на Депозитний рахунок грошові кошти в сумі додаткового внеску в день
надання до Банку заяви на додатковий внесок.
6.2. Вкладник має право на поповнення суми Депозиту, але не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення
строку розміщення Депозиту зазначеного в п.1.2. Договору. Мінімальна сума додаткових внесків становить
(сума цифрами)

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

(сума прописом)

(назва валюти )

Максимальна сума додаткового внеску/ загальна сума додаткових внесків не перевищує суму початкового
внеску.
Сторони мають право вносити зміни та доповнення до Договору за взаємною згодою, шляхом укладання
письмової двосторонньої додаткової угоди (крім умов передбачених цим Договором), яка підписується
уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками.
Банк має право, в разі зміни кон‘юнктури ринку, зміни облікової ставки НБУ запропонувати Вкладнику змінити
процентну ставку за Депозитом шляхом надсилання письмового повідомлення в порядку, передбаченому
Договором, не пізніше ніж за 20 (двадцять) банківських днів до передбачуваної зміни.
Якщо Сторони протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дати надсилання Банком письмового повідомлення
Вкладнику не дійшли згоди про зміну процентної ставки, строк розміщення Депозиту вважається таким, що
скінчився, в останній банківський день спливу двадцятиденного строку з дати надсилання Банком зазначеного
письмового повідомлення Вкладнику, у зв’язку з чим, Банк повертає Вкладнику прийняті на Депозит грошові
кошти і перераховує належні до сплати проценти за ставкою, визначеною п.1.3. Договору, за фактичний строк
розміщення Депозиту на Депозитному рахунку (крім першого та останнього дня Строку розміщення Депозиту).
Банк має право витребувати в Вкладника документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або
верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів),
аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені
законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання
ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Вкладником необхідних для його
вивчення документів чи відомостей або встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику за результатами
оцінки чи переоцінки ризику.
Банк має право відмовити Вкладнику в обслуговуванні/встановленні (підтриманні) ділових (договірних) відносин
(у тому числі шляхом розірвання ділових (договірних) відносин) або в проведенні фінансової операції на
виконання інших вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
Вкладник має право надавати до Банку визначені даним Договором заяви, що є його невід’ємними частинами, на
паперовому носії, або засобами системи дистанційного обслуговування, за умови укладання між Вкладником та
Банком відповідного банківського договору дистанційного обслуговування, з усіма обов’язковими реквізитами
на таких документах, визначених законодавством України. Згідно умов даного Договору надані в електронному
вигляді Вкладником заяви, які були акцептовані Банком, мають однакову юридичну силу з відповідними
документами на паперовому носії, підписаними уповноваженою особою Вкладника і завіреними відбитками
печатки Вкладника (за наявністю) та засвідченими підписом відповідального працівника Банку та завіреними
відбитком штампа Банку відповідно до чинного законодавства України.
Банк має право відмовити Вкладнику у виконанні отриманих від нього заяв (про що робить на заяві відповідну
відмітку), що визначені даним Договором, в разі виявлення невідповідностей запитуваних у заявах Вкладника
умов (в тому числі реквізитів) до діючих у Банку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України і цим Договором.
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7.2. Сторони не несуть відповідальність за прострочення виконання зобов’язань за Договором у випадках, якщо
прострочення викликано дією обставин непереборної сили – «форс-мажор».
8. «ФОРС-МАЖОР»
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього
Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої
сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові
дії, громадське безладдя і таке інше (далі – Форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною Форс-мажору і закінчується чи
закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з Форсмажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації
наслідків. Про настання Форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно та по їх
закінченню надати документи, видані уповноваженими державними органами, що підтверджують факт дії Форсмажору. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від
подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на
відшкодування другою Стороною можливих збитків.
9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ
9.1. Банк зобов’язується не розголошувати інформацію щодо операцій за Депозитним рахунком і відомостей про
Вкладника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без
погодження з Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у
випадках, передбачених цим Договором.
9.2. Відомості про операції на Депозитному рахунку можуть бути надані Банком тільки Вкладнику або його довіреній
особі. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості
можуть бути надані Банком виключно у випадках та в порядку, встановлених законом.
9.3. Вкладник погоджується, що умови, передбачені п.9.1. та п. 9.2. Договору щодо збереження банківської таємниці,
не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо операцій за Депозитним рахунком
і відомостей про Вкладника, що складає банківську таємницю у випадках порушення Вкладником умов цього
Договору. Вкладник підписанням Договору, надав згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську
таємницю, у випадках порушення Вкладником умов Договору, шляхом надання її у спосіб та в обсягах,
визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим
установам, юридичним фірмам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.
9.4. Вкладник також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних
для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних
органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів та уповноважених
органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.
9.5. Підписанням цього Договору, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської
таємниці, викладеними у ньому.
9.6. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Після підписання даного Договору та відкриття Депозитного рахунку Банк повідомляє про це відповідний орган
державної фіскальної служби України (далі – ДФСУ) за місцем реєстрації Вкладника у порядку, передбаченому
діючим законодавством України. До отримання Банком повідомлення про взяття Депозитного рахунку на облік
ДФСУ, із відповідною відміткою такого органу, або файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в
ДФСУ (далі – Повідомлення від ДФСУ), або дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за
мовчазною згодою. Операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування грошових коштів.
Банк не має права повернути Депозит Вкладнику, якщо до строку повернення Депозиту Банк не отримав
Повідомлення від ДФСУ. Неповернення Депозиту за таких обставин не тягне за собою відповідальність Банка
щодо несвоєчасного повернення Депозиту Вкладнику. Проценти за такий період (з дня закінчення строку
Депозиту до дня отримання Банком Повідомлення від ДФСУ) Банком не нараховуються та не виплачуються
Вкладнику.
10.2.
Даний Договір набуває юридичної сили з дати підписання Сторонами і діє до виконання Сторонами
зобов’язань в повному обсязі.
10.3.
У випадку невиконання або неналежного виконання Вкладником умов п. 2.1. Договору, в результаті чого
Банк не отримає суму Депозиту, зазначену у п.1.1. Договору, Сторони мають узгодити нову суму Депозиту та
процентну ставку шляхом укладання додаткової угоди в порядку, передбаченому Договором. Якщо Сторони в 5ти денний термін (з дня, зазначеного у п.2.1. Договору) не дійдуть згоди щодо суми депозиту та/або щодо
процентної ставки шляхом підписання додаткової угоди, Банк згідно зі ст.ст.611, 651 Цивільного кодексу
України, відмовляється від цього Договору в повному обсязі у зв’язку з порушенням Вкладником (повністю або
частково) зобов’язань, викладених в п.2.1. Договору та, відповідно, Договір вважається розірваним в день
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перерахування Банком грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника, зазначений в п.5.1. Договору (за
наявності у Банка Повідомлення з ДФСУ).
Сторони погодились, що у зв’язку з порушенням Вкладником (повністю або частково) зобов’язань,
викладених в п.2.1 Договору, Банк не зобов’язаний нараховувати та виплачувати будь-які проценти (нарахування
яких передбачене цим Договором) за грошовими коштами, що були перераховані Вкладником на Депозитний
рахунок за період з дня їх надходження на Депозитний рахунок і до дня повернення Банком.
10.4.
Якщо сума Депозиту та/або процентів по Депозиту, перерахована Банком на Поточний рахунок Вкладника,
зазначений в п.5.1. Договору, повернулась до Банку внаслідок невірного зазначення Вкладником реквізитів
такого Поточного рахунку або внаслідок зміни чи закриття цього Поточного рахунку, Банк:
- зараховує суму Депозиту на Депозитний рахунок, якщо сума Депозиту повернулася в той самий банківський
день до закриття Банком Депозитного рахунку;
- зараховує суму Депозиту на рахунок кредитових сум до з’ясування, якщо сума Депозиту повернулася після
закриття Банком Депозитного рахунку;
- зараховує суму процентів за Депозитом на рахунок кредитових сум до з’ясування, якщо суми процентів за
Депозитом повернулась.
В цьому випадку Банк повідомляє Вкладника про повернення суми Депозиту та/або суми процентів за
Депозитом та про необхідність уточнення Вкладником реквізитів нового поточного рахунку. Вкладник негайно,
після отримання від Банку такого повідомлення:
- ініціює укладання та підписання Додаткової угоди до Договору, якщо кошти були зараховані на Депозитний
рахунок;
- надає до Банка письмове повідомлення щодо уточнення нових реквізитів поточного рахунку, якщо кошти
були зараховані на рахунок кредитових сум до з’ясування.
Банк перераховує суму Депозиту та/або процентів за Депозитом за новими реквізитами поточного рахунку не
пізніше наступного банківського дня за днем укладання Сторонами Додаткової угоди або дня отримання Банком
від Вкладника відповідного повідомлення.
В цих випадках Банк не нараховує та не сплачує Вкладнику проценти за сумою Депозиту за період з дня
повернення суми Депозиту на Депозитний рахунок/рахунок кредитових сум до з’ясування і до дня перерахування
Банком суми Депозиту за новими реквізитами.
10.5.
Депозитний рахунок Вкладника закривається, строк розміщення Депозиту припиняється, в таких випадках:
а) після закінчення строку розміщення Депозиту згідно п.1.2. Договору та повернення Депозиту Вкладнику;
б) у разі дострокового повернення Депозиту Вкладнику;
--------------------------------------------------------------------------------------Дивись Додаток В – Вибирається варіант тексту, в залежності від Вкладника, з яким укладається Договір.
--------------------------------------------------------------------------------------е) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.
При цьому, у випадках, передбачених пп. в)–д), датою припинення строку розміщення Депозиту вважається
дата отримання Банком документа, що підтверджує настання обставин, що є підставою для припинення строку
розміщення Депозиту за Договором (рішення суду, тощо). Нарахування Банком процентів по Депозиту
припиняється з дати закінчення строку розміщення Депозиту. Банк повертає Депозит і належні до сплати
проценти в порядку, встановленому чинним законодавством України. Депозитний рахунок Вкладника також
закривається після повернення Банком грошових коштів Вкладнику у відповідності до п.10.3. Договору.
10.6.
Депозитний рахунок закривається наступного банківського дня після проведення останньої операції за
Депозитним рахунком.
10.7.
Депозитний рахунок Вкладника закривається, але строк розміщення Депозиту не припиняється, в таких
випадках:
--------------------------------------------------------------------------------------Дивись Додаток Г - Вибирається варіант тексту в залежності від Вкладника, з яким укладається Договір
--------------------------------------------------------------------------------------В цьому випадку Депозитний рахунок, зазначений в п.1.1. Договору закривається, відкривається новий
Депозитний рахунок, про що Сторони укладають відповідну Додаткову угоду в порядку, передбаченому
Договором.
10.8. Депозитний рахунок, зазначений в п.1.1. Договору закривається, але строк розміщення Депозиту не
припиняється, відкривається новий Депозитний рахунок/поточний рахунок для обліку вкладів на вимогу - у разі
зміни Депозитного рахунку, викликаною реорганізацією Банка, зміною місцезнаходження Банка, яка призвела
до зміни коду Банка, зміною назви Банка, зміною в порядку обліку рахунку Вкладника або іншими змінами
згідно нормативних документів НБУ, про що Банк повідомляє Вкладника в письмовій формі.
10.9. Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надсилання Банком будь-якого письмового
повідомлення Вкладнику в рамках Договору є поштова квитанція (касовий/фінансовий чек) поштового
відділення про прийняття від Банку поштових відправлень – рекомендованих листів за адресою Вкладника,
зазначеною в розділі 11 Договору .
10.10. У випадку, якщо одна з Сторін після підписання Договору змінить свій статус платника податку на прибуток,
то така Сторона зобов’язана повідомити другу Сторону про зміни умов оподаткування прибутку і протягом 10
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(десяти) календарних днів після змін таких умов Сторони зобов’язані укласти додаткову угоду до Договору, де
зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.
10.11. Всі питання, що не врегульовані Договором, регулюються у відповідності з чинним законодавством України.
10.12. Підписанням цього Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій
статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до
укладення цього Договору.
10.13. Договір складено в двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову
юридичну силу.
--------------------------------------------------------------------------------------КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, Договір доповнюється наступними пунктами:
10.14. Вкладник своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу),
знеособлення, блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних
даних третім особам в інтересах Вкладника.
Під персональними даними розуміється будь-яка інформація про Вкладника, що отримана Банком на підставі
Договору, або отримана Банком в процесі виконання Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як
наслідок, обробка персональних даних Вкладника в рамках внутрішніх процедур Банку та в обсязі не меншому,
ніж це передбачено вимогами чинного законодавства України).
До числа третіх осіб будуть відноситися зокрема, але не виключно, професійні консультанти, аудитори, а
також установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.
Цим Вкладник підтверджує, що вважає, що наявність пункту в Договорі є достатнім для повного виконання
Банком вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових
письмових повідомлень про наведене нижче. Вкладник цим також підтверджує, що він повідомлений:

про те, що дата підписання ним Договору є датою внесення його персональних даних до бази
персональних даних Банком;

про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог законів та нормативно-правових
актів України, положень, установчих та інших документів Банку, що регулюють провадження Банком
професійної діяльності щодо управління активами інституційних інвесторів;
про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – «відповідальні працівники Банку»),
використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі
відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб
персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або
трудових обов'язків.
10.15. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує вкладнику відшкодування коштів, що
розміщені на його рахунках, відкритих на умовах цього Договору (далі – вклад). При цьому, 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 вкладу (депозиту), банківського рахунку або
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти відповідно до
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
--------------------------------------------------------------------------------------11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН
БАНК:
ВКЛАДНИК:
ПУБЛІЧНЕ
Повне найменування:
Повне найменування:

Місцезнаходження:

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»
03087, м. Київ, вул.
Єреванська,1

Поштова адреса:
Код ЄДРПОУ:
КОД БАНКУ:

23697280
320478

ІПН
Телефон/факс:

236972826658

Місцезнаходження/
місце проживання:
Поштова адреса:
Код ЄДРПОУ*
/Реєстраційний
номер
облікової картки платника
податків**:
ІПН***
Телефон/факс:

(посада)

(посада)

аркуш 6 з 9
ПІДПИСИ: Банк _______________/
М.П.

Вкладник ______________/
М.П.

АБ «УКРГАЗБАНК»
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

М.П.

(прізвище
ініціали)

та

М.П.

* в разі, якщо Вкладник юридична особа заповнюється стрічка напроти «Код ЄДРПОУ»
** в разі, якщо Вкладник фізична особа-підприємець заповнюється стрічка напроти «Реєстраційний номер облікової картки платника податків»
***заповнюється в разі, якщо Вкладник зареєстрований платником податку на додану вартість, а в разі якщо Вкладник не є платником податку
на додану вартість, у цьому полі реквізитів прописується фраза: «Не є платником податку на додану вартість»

------------------------------------------------------------------------КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, Договір доповнюється наступним:
Засвідчую справжність підпису гр.
(прізвище, ім‘я, по батькові)
який зроблено в моїй присутності
___________________________________________________
(підпис, прізвище та посада уповноваженої особи Банку)
М.П.
Повідомлення про ознайомлення з Довідкою
Я ___________________________________________________
(ПІБ)

___________________
(підпис)

Підтверджую своїм підписом, ознайомлення з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є
додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та
охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 26.05.2016р. № 825.
_________________________________________
(ПІБ)

__________________
(дата)

___________________
(підпис)

--------------------------------------------------------------------------------------Примірник Договору отримав:
(дата)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

аркуш 7 з 9
ПІДПИСИ: Банк _______________/
М.П.

Вкладник ______________/
М.П.

АБ «УКРГАЗБАНК»
Додаток А.
До договору банківського строкового вкладу «Класичний»
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А1) – Вкладник – Юридична особа - платник податку на прибуток за базовою (основною) ставкою:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
___________________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно
п.136.1
ст.136
розділу
ІІІ
Податкового
кодексу
України,
з
однієї
сторони,
і
__________________________________________________________________________________________
(далі
–
Вкладник), в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі
___________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136
розділу ІІІ Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір [дану Додаткову
угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А2) – Вкладник – Юридична особа - неприбуткова організація (не сплачує податок на прибуток за базовою
(основною) ставкою:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
___________________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно
п.136.1
ст.136
розділу
ІІІ
Податкового
кодексу
України,
з
однієї
сторони,
і
__________________________________________________________________________________________
(далі
–
Вкладник), в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі
________________________________________________________________________________,
що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до
п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір [дану
Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А3) – Вкладник – Фізична особа-підприємець, яка є платником єдиного податку:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
_______________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець
_________________________________________________________________ (далі – Вкладник), що не є платником
податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ відсотків ____ групи
відповідно до п.133.5 ст.133 Податкового кодексу України (відомості щодо розміру ставки відсотків та групи
необхідно з’ясовувати безпосередньо у Вкладника на підставі свідоцтва єдиного податку/витягу з реєстру платників
єдиного податку), з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір [дану Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А4) – Вкладник – Відокремлений підрозділ юридичної особи - платник податку на прибуток за базовою
(основною) ставкою:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
__________________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, з однієї сторони, і юридична особа
___________________________________________________________________________ через Відокремлений підрозділ
___________________________________________________________________________________, (далі – Вкладник), в
особі __________________________________________________________________________, який діє на підставі
________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно
п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір
[дану Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А5) – Вкладник – Юридична особа - платник єдиного податку:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
___________________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно
п.136.1
ст.136
розділу
ІІІ
Податкового
кодексу
України,
з
однієї
сторони,
і
_________________________________________________________________________________________
(далі
–
Вкладник), в особі ________________________________________________________________, який діє на підставі
___________________, що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного
податку за ставкою ___ відсотків ____ групи відповідно до п.133.5 ст.133 Податкового кодексу України (відомості
щодо розміру ставки відсотків та групи необхідно з’ясовувати безпосередньо у Вкладника на підставі свідоцтва
єдиного податку/витягу з реєстру платників єдиного податку), з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний
Договір [дану Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А6) – Вкладник – Фізична особа-підприємець, яка є платником фіксованого сільськогосподарського податку:

АБ «УКРГАЗБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
_______________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець
__________________________________________________________________ (далі – Вкладник), що є платником
фіксованого сільськогосподарського податку відповідно п.304.1 ст.304 глави 2 Розділу XIV Податкового кодексу
України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір [дану Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (А7) – Вкладник – Юридична особа - виробник сільськогосподарської продукції:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), в особі
_______________
_____________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою
відповідно
п.136.1
ст.136
розділу
ІІІ
Податкового
кодексу
України,
з
однієї
сторони,
і
__________________________________________________________________
(далі
–
Вкладник),
в
особі
________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток
відповідно ст. 137.4.1 Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Договір [дану
Додаткову угоду] про наступне:
--------------------------------------------------------------------------------------Додаток Б.
До договору банківського строкового вкладу «Класичний»
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (Б1) - якщо проценти сплачуються щомісячно на Поточний рахунок.
в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, та в день
повернення Депозиту, шляхом перерахування на Поточний рахунок Вкладника, зазначений в п.5.1. Договору.
Варіант (Б2) - якщо проценти сплачуються на Поточний рахунок в кінці строку розміщення вкладу.
в день повернення Депозиту, шляхом перерахування на Поточний рахунок Вкладника, зазначений в п.5.1.
Договору.
Нараховані та не сплачені проценти по Депозиту не зараховуються на поповнення суми Депозиту, на яку
нараховуються проценти.
Варіант (Б3) - якщо проценти щомісячно перераховуються на поповнення суми Депозиту (капіталізація процентів).
в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, та в день
повернення Депозиту, шляхом зарахування на Депозитний рахунок на поповнення суми Депозиту, на яку в
подальшому нараховуються проценти.
--------------------------------------------------------------------------------------Додаток В.
До договору банківського строкового вкладу «Класичний»
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (В1) – Вкладник – Юридична особа.
в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію Вкладника як суб’єкта
господарювання;
г) в зв’язку з рішенням уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації Вкладника як
юридичної особи, про визнання в установленому порядку Вкладника, як юридичної особи, фіктивною;
д) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо припинення Вкладника як юридичної
особи;
Варіант (В2) – Вкладник – Фізична особа-підприємець.
в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію Вкладника як суб’єкта
господарювання;
г) в зв’язку з рішенням уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації Вкладника як
фізичної особи-підприємця;
д) в зв’язку з рішенням уповноваженого державного органу про оголошення Вкладника померлим чи визнання
безвісно відсутнім.
Варіант (В3) – Вкладник – Відокремлений підрозділ юридичної особи.
в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію юридичної особи Вкладника як
суб’єкта господарювання;
г) в зв’язку з рішенням уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи
Вкладника, рішення про визнання в установленому порядку юридичної особи Вкладника фіктивною;
д) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо припинення юридичної особи Вкладника.
--------------------------------------------------------------------------------------Додаток Г.
До договору банківського строкового вкладу «Класичний»
--------------------------------------------------------------------------------------Варіант (Г1) – Вкладник – Юридична особа/Відокремлений підрозділ юридичної особи.
- у разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення;
- у разі зміни найменування.
Варіант (Г2) – Вкладник – Фізична особа-підприємець.
- у разі зміни Прізвища/Імені/по-батькові.

