ДОГОВІР № ____ на вклад «МІЙ ДЕПОЗИТ» на ім’я фізичної особи
( з поповненням та капіталізацією)
____________________
(назва населеного пункту)

“____”_____________20____ р.

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі – Банк), в особі
__________________________________________________________________,
який(яка)
діє
на
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
підставі ________________________________ від “___”_________20__ р.
№_____, з однієї сторони,
(документ – підстава: наказ / довіреність)
і _________
________________________________________________________(далі – Вкладник),
(прізвище, ім’я та по батькові)
який є ___________________________, від імені якого діє _____________(далі - представник Вкладника) на
(резидентом / нерезидентом)
підставі_____________________ (довіреності №_ від ___ АБО закону, якщо представництво здійснюється
батьками/опікуном) з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона),
(резидентом / нерезидентом)
уклали цей Договір №___ на вклад «______» на ім’я фізичної особи (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Вкладник вносить, а Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок №__________ (далі – Рахунок)
на
умовах
цього
Договору
кошти
в
сумі
_________(_____________________________________________________)____________________
(цифрами та прописом)
(вид валюти)
(далі – Депозит) строком на _______ (_______________________________________) місяці(в) (далі – Строк
Депозиту).
(цифрами та прописом)
Днем (датою) повернення Депозиту є “___”____________ 20___ р., а у випадку автоматичного
продовження Строку Депозиту відповідно до умов цього Договору, днем повернення Депозиту є останній день
продовженого Строку Депозиту.
Строк Депозиту, за взаємною згодою Сторін може бути змінений на інший строк, ніж зазначений у
п.1.1 цього Договору, шляхом укладення Сторонами додаткового договору до цього Договору.
1.2. Процентна
ставка
за
Депозитом
встановлюється
в
розмірі
____
(____________________________________________) % річних.
(цифрами та прописом).
Сторони погоджуються з тим, що розмір процентної ставки, зазначений в цьому пункті Договору,
збільшується згідно з умовами депозитної складової пакету послуг «Ексклюзивний», затвердженої Банком на
дату укладання цього Договору.
У разі надходження коштів у сумі відмінній від суми, зазначеної у п. 1.1. Договору, нарахування
процентів здійснюється за процентною ставкою, яка діяла у Банку по даному виду вкладу на момент
укладання цього Договору з врахуванням депозитної складової пакету послуг «Ексклюзивний».
1.3.
При зміні дати повернення Депозиту, вказаної в п.1.1 Договору, за взаємною згодою Сторін
відповідно до умов цього Договору, нарахування процентів за користування Депозитом здійснюється з
урахуванням Строку Депозиту наступним чином:
При Строках Депозиту до 6
місяців (включно)

 Проценти за весь Строк Депозиту нараховуються за процентною
ставкою, що діє в Банку по вкладах на вимогу (поточних рахунках)
на день витребування Депозиту;

При Строках Депозиту від 6
до 12 місяців (включно)

 Проценти за весь Строк Депозиту нараховуються за процентною
ставкою, що становить 50% від розміру процентної ставки,
визначеної в п.1.2 Договору.

При Строках
понад 12 місяців

 Проценти за весь Строк Депозиту нараховуються за процентною
ставкою, визначеною в п.1.2 Договору.

Депозиту

1.4.
Сплата процентів за користування Депозитом здійснюється щомісячно шляхом їх зарахування
на Рахунок, вказаний у п. 1.1 Договору. Сплата процентів шляхом їх зарахування на Рахунок, вказаний в п.1.1.
Договором, для цілей, визначених пунктом 2.4. цього Договору, не вважається поповненням Депозиту.
У разі зміни Строку Депозиту за згодою Сторін на умовах цього Договору, нараховані відповідно до
п.1.3 проценти виплачуються Вкладнику разом з поверненням Депозиту. При перевищенні суми процентів,
отриманих Вкладником, над сумою процентів, що підлягають сплаті в дату повернення Депозиту, надлишково
виплачені проценти утримуються з суми Депозиту, що підлягає поверненню Вкладнику.
2. Умови Депозиту
2.1. У разі відсутності у Вкладника відкритого поточного рахунку в Банку, операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу у валюті Депозиту, одночасно із розміщенням Депозиту
здійснюється відкриття Вкладнику поточного рахунку в Банку, операції за яким здійснюються з
використанням електронного платіжного засобу (надалі – поточний рахунок), у валюті Депозиту.
Проценти за Депозитом нараховуються Банком від дня, наступного за днем зарахування (внесення)
Депозиту на Рахунок до дня, який передує поверненню Депозиту або списанню грошових коштів з Рахунку з
інших підстав.
2.2. Нарахування Банком процентів за Договором здійснюється з урахуванням календарного числа днів
(неробочих святкових та вихідних включно). Кількість днів у році приймається за 365 (366).
У випадку, якщо виконання Банком своїх зобов’язань щодо повернення Депозиту та/або виплати
нарахованих до сплати процентів за Депозитом припадає на неробочий/вихідний день Банку, вказане
виконання зобов’язань Банку переноситься на наступний за неробочим робочий день Банку, при цьому
Банком здійснюється нарахування процентів за додатковий час розміщення Депозиту.
2.3. Мінімальна сума Депозиту становить 1000 (тисяча) гривень або 100 (сто) доларів США або 100 (сто)
євро відповідно до валюти Депозиту.
2.4. Рахунок може поповнюватися додатковими внесками в розмірі не менше 200 (двісті) гривень або 10
(десяти) доларів США або 10 (десяти) євро відповідно до валюти Депозиту.
Поповнення Рахунку безготівковим шляхом може здійснюватися в порядку перерахування коштів з
власного поточного / власного вкладного (депозитного) рахунку або шляхом перерахування коштів з
поточного рахунку іншої фізичної особи.
Для депозитів, внесених на строк 12 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму
початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту
наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Строку Депозиту, при цьому поповнення Депозиту,
внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення
Депозиту/з моменту автоматичного подовження Строку Депозиту.
2.5. Дострокове повернення (видача) Депозиту до закінчення Строку Депозиту, визначеного згідно умов
п.1.1. Договору, не передбачено.
2.6. Якщо Вкладник в день повернення Депозиту не з’явився до установи Банку для отримання Депозиту,
то строк дії Договору та Строк Депозиту автоматично продовжується щоразу на строк, вказаний у п.1.1
Договору, на умовах та за процентною ставкою, що діятимуть у Банку по даному виду вкладу на момент
продовження. При цьому Вкладник погоджується з тим, що при продовженні строку дії Договору та Строку
Депозиту відповідно до умов цього пункту 2.6 Договору, умови пункту 2.8 не застосовуються.
Сторони погодили, що Строк Депозиту та дія цього Договору не продовжується автоматично згідно з цим
пунктом Договору у випадку розміщення Банком публічного письмового оголошення в установі Банку про
незастосування умов пролонгації. Після вказаної в такому оголошенні Банку дати, з якої автоматичне
продовження Строку Депозиту не здійснюватиметься, Депозит, черговий продовжений строк розміщення
якого закінчився, підлягає перерахуванню на поточний рахунок Вкладника, вказаний у п.3.3.1 Договору, а в
разі закриття такого рахунку - зберігається на Рахунку без нарахування процентів.
2.7. Після закінчення Строку Депозиту, вказаного у п. 1.1 Договору, або після закінчення продовженого
Строку Депозиту Депозит разом з нарахованими процентами, Вкладник протягом 1 дня (дня повернення
Депозиту) може отримати готівкою. Якщо в день повернення Депозиту Вкладник не отримав Депозит та
проценти, то Депозит разом з нарахованими процентами наступного робочого дня підлягають перерахуванню
на поточний рахунок Вкладника, вказаний у п.3.3.1 Договору, а в разі закриття такого рахунку - зберігаються
на Рахунку без нарахування процентів.
2.8. Сторони погоджуються з тим, що розмір процентної ставки, зазначеної в п.1.2 Договору, може бути
змінений у разі зміни облікової ставки Національного банку України та/або зміни ситуації на грошово–
кредитному ринку. Про ініціювання зміни процентної ставки Банк повідомляє Вкладника шляхом публічного
письмового оголошення в установі Банку, в якому зазначає розмір нової процентної ставки. Якщо протягом 10
календарних днів з дня повідомлення нового розміру процентної ставки від Вкладника не надходить
заперечень, Сторони вважають, що Вкладник дав згоду на зміну процентної ставки. Нова процентна ставка
починає діяти з 11-го дня після її оголошення. У разі надходження від Вкладника заперечень у письмовій
формі протягом 10 календарних днів з дня повідомлення не зважаючи на умови п. 1.1 Договору, строк
повернення Депозиту за Договором вважається таким, що настав з 11-го дня після оголошення нової
процентної ставки, і кошти з Рахунку повертаються Вкладнику на поточний рахунок, зазначений в п. 3.3.1

Договору, з процентами, нарахованими згідно з п.1.2 Договору, а в разі закриття такого рахунку - зберігаються
на Рахунку без нарахування процентів.
Сторони досягли згоди, що зміна процентної ставки в порядку, передбаченому цим пунктом Договору, не
вважається односторонньою зміною процентної ставки за Депозитом та не потребує укладення між Сторонами
змін до цього Договору.
2.9. Відповідно до статті 57 Закону України „Про банки і банківську діяльність” вклади фізичних осіб АТ
„Ощадбанк” гарантуються державою.
2.10. У разі накладення арешту на Депозит/ його частину Банк припиняє нарахування процентів по
Рахунку з дня надходження до Банку документів про арешт. Поновлення нарахування процентів здійснюється
з дня, наступного за днем зняття арешту.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Вкладник має право реалізовувати права, що випливають з умов цього Договору та надані
Вкладнику нормами чинного законодавства України.
3.2. Вкладник зобов’язується:
3.2.1. Враховуючи вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи розповсюдження зброї масового
знищення (далі – Законодавство про легалізацію):
1) невідкладно надавати Банку на його письмову вимогу або без такої вимоги в разі набуття Вкладником
статусу національного, іноземного публічного діяча, діяча, що виконує політичні функції в міжнародних
організаціях, особи, що діє від його імені, його близької особи або пов'язаної з ним особи чи кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи в розумінні Законодавства про легалізацію (далі –
Публічний діяч або його представник, близька/пов’язана особа Публічного діяча), у письмовій формі
інформацію та документи, що:
підтверджують приналежність/набуття Вкладником статусу Публічного діяча або його представника,
близької/пов’язаної особи Публічного діяча;
підтверджують джерела походження коштів, активів, прав на активи Публічного діяча або його
представника, близької/пов’язаної особи Публічного діяча тощо;
- необхідні для уточнення інформації про Вкладника згідно вимог Законодавства про легалізацію.
2) звільнити Банк від будь-якої відповідальності, в тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки,
неотримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або
судових спорів щодо або у зв'язку з наданням Банку інформації та/або документів, пов’язаних з набуттям
статусу Публічного діяча або його представника, близької/пов’язаної особи Публічного діяча, та приймає на
себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди.
3) підтримувати дійсність зазначених вище засвідчень і гарантій, а також відшкодувати Банку будь-які
майнові збитки, моральну шкоду, неотримані доходи (вигоди), в т. ч. судові витрати та витрати на
консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Вкладником зазначених вище засвідчень і гарантій,
або у разі застосування до Банку компетентними органами заходів впливу у зв'язку з порушенням
Законодавства про легалізацію з вини Вкладника
3.2.2. У випадку отримання Вкладником додаткових послуг Банку, що безпосередньо не пов’язані з
укладенням цього Договору, наприклад з отримання довідок тощо, такі додаткові послуги Банку оплачуються
Вкладником у відповідності до Тарифів за послуги установ АТ "Ощадбанк (надалі - Тарифи), які розміщені на
офіційному веб-сайті Банку за наступним посиланням www.oschadbank.ua/ua/private/accounts/ та на
інформаційних стендах в установах Банку.
Шляхом підписання цього Договору Вкладник підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Банку та
може отримати за бажанням примірник Тарифів Банку, чинних на дату укладення Договору.
Вкладник погоджується з тим, що Тарифи можуть бути змінені Банком шляхом публікації повідомлення
про зміну Тарифів та/або доповнення до Тарифів на офіційному веб-сайті Банку, що вказаний вище у цьому
пункті, та/або шляхом розміщення у підрозділах Банку, що здійснюють обслуговування фізичних осіб.
Вкладник підтверджує можливість ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до Тарифів, що будуть
оприлюднені будь-яким з вказаних у цьому пункті способів.
3.3. Банк зобов’язується:
3.3.1. Повернути Депозит в день (дату) повернення Депозиту, визначений у відповідності до п. 1.1.
Договору, шляхом перерахування на поточний рахунок №____________________, відкритий
______________________________________________________,
_____________
або
шляхом
видачі
(назва банку)
(код банку)
готівкою та сплатити нараховані проценти, обумовлені Договором, за вирахуванням податків/зборів та інших
обов’язкових платежів, що підлягають сплаті відповідно до законодавства України, шляхом перерахування на
Рахунок, вказаний у п. 1.1 Договору.
3.3.2. Забезпечити збереження банківської таємниці за цим Договором, за виключенням випадків
передбачених законодавством України. За розголошення банківської таємниці Банк несе відповідальність,
передбачену законодавством України.
3.4. Банк має право:

3.4.1. Ініціювати зміну процентної ставки за Депозитом у порядку, визначеному п.2.8. Договору.
3.4.2. У випадку наявності простроченої заборгованості за кредитом, наданим Банком Вкладнику або третім
особам, виконання зобов’язань яких забезпечено порукою Вкладника, на власний розсуд:
1) В день повернення Депозиту не застосовувати автоматичне продовження Строку Депозиту, передбачене п.
2.6. цього Договору, та повернути Депозит разом з процентами шляхом перерахування на поточний рахунок
Вкладника, вказаний у пункті 3.3.1. цього Договору, а у випадку його закриття на будь-який поточний рахунок
Вкладника у Банку, а у випадку закриття/відсутності поточних рахунків Вкладника - кошти зберігаються на
Рахунку без нарахування процентів; АБО
2) Розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надсилання Вкладнику письмового
повідомлення про розірвання цього Договору із зазначенням дати його розірвання та в дату розірвання цього
Договору повернути Вкладнику Депозит разом з процентами шляхом перерахування на рахунок Вкладника,
вказаний у пункті 3.3.1. цього Договору, а у випадку його закриття на будь-який поточний рахунок Вкладника
у Банку, а у випадку закриття/відсутності поточних рахунків Вкладника - кошти зберігаються на Рахунку.
При цьому до дати розірвання Договору нарахування процентів здійснюються за ставкою, вказаною у п. 1.2.
цього Договору, а після дати розірвання - кошти зберігаються на Рахунку без нарахування процентів.
4. Інші умови
4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
4.2. Цей Договір вважається припиненим і Рахунок закривається з моменту виплати Банком Вкладнику
всієї суми Депозиту та нарахованих процентів за ним.
4.3. Дія Договору може бути припинена відповідно до умов Договору та в інших випадках, передбачених
законодавством України.
4.4. Цей Договір може бути змінений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами
додаткового договору до нього.
4.5. У разі ненадходження коштів, зазначених у п.1.1 Договору, на Рахунок протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з моменту підписання Сторонами Договору, Договір вважається припиненим. Рахунок при цьому
закривається.
4.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо воно відбулося
внаслідок дії обставин непереборної сили, якими є: стихійне лихо (землетрус, блискавка, пожежа, буря,
повінь, нагромадження снігу або ожеледь тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти,
блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, акт
вандалізму, неправомірні дії (бездіяльність) державних органів та/чи їх посадових осіб, заборона і обмеження,
які витікають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління в
галузі регулювання банківської діяльності та/або виконавчого органу Банку, які роблять неможливими для
Сторін виконання своїх зобов’язань за Договором, тощо) - за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули
на виконання зобов’язань за Договором. Зазначені обставини автоматично продовжують термін виконання
зобов’язань на весь період їх дії і ліквідації наслідків.
4.7. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.
4.8. Спори Сторони вирішуватимуть шляхом проведення переговорів. При недосягненні згоди протягом 14
календарних днів спір передається на розгляд суду згідно з законодавством України.
4.9. Вкладник, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що йому відомі його права, передбачені
Законом України “Про захист персональних даних”. Вкладник, керуючись Законом України “Про захист
персональних даних”, своїм підписом підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх
персональних даних, в межах норм зазначеного Закону України, з метою виконання умов даного Договору та
належного надання Банком банківських послуг на строк, що є необхідним та достатнім для виконання
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший
строк не передбачено законодавством України.
4.10.
Вкладник підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на розкриття Банком третім
особам персональних даних Вкладника в межах, визначених законодавством України в сфері захисту
персональних даних, без обов’язку додаткового повідомлення Банком Вкладника (в тому числі в письмовій
формі) про здійснення такого розкриття персональних даних третім особам на строк, що є необхідним та
достатнім для виконання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством
України.
4.11.
Вкладник надає беззастережну згоду на розкриття Банком будь-якої інформації стосовно
Вкладника, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним аудиторам, які надають Банку
послуги, що пов’язані з основною діяльністю Банка.
4.12.
Вкладник підтверджує, що до моменту підписання цього Договору Банк надав йому
інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг». Надана Вкладнику інформація є повною та зрозумілою, вона
забезпечує правильне розуміння суті фінансових послуг, які отримує Вкладник відповідно до цього Договору,
без нав'язування Банком її придбання.

4.13.
Підписанням даного Договору Вкладник підтверджує, що йому відомі положення
Податкового кодексу України, згідно якого проценти на депозитний (вкладний) банківський рахунок
вважаються «пасивним доходом» Вкладника, а також відомо, що Банком, на виконання функцій податкового
агента, відповідно до положень Податкового кодексу України буде утримано та сплачено до бюджету
Держави загальну суму податку з таких доходів, якщо інше не буде визначено законодавством на момент
виплати процентів за Депозитом.
4.14.
Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям,
що засвідчується підписами Сторін.
4.15.
Цей Договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий – у
Вкладника. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
5.
Реквізити та підписи Сторін
БАНК:
ВКЛАДНИК:
акціонерне товариство
__________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові Вкладника)
«Державний ощадний банк України»
Реєстраційний номер облікової картки платника
Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.
податку: _________________________________
12Г,
Місце реєстрації: ____________, _____________,
код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
(індекс пошт. відділення) (область) (район)
фізичних осіб - підприємців 00032129;
________________,________________________
Телефон: ______________________;
(назва населеного пункту) (назва вулиці, №
будинку
та квартири
Адреса філії/ТВБВ Банку:
Фактичне
місце
проживання:
________________________________________,
(повне найменування філії/ТВБВ Банку згідно Положення
(індекс пошт. відділення)
про установу Банку)
_____________________,____________________,
(область)
(район)
______________,
_____________________,_____________________
________________________________________________
(назва населеного пункту) (назва вулиці, №
(індекс пошт. відділення)
(область)
будинку та квартири)
__________________________,
Паспорт
(паспортний
документ)
________________________________________
№____________________,
(район)
(назва населеного пункту)
виданий__________________________________
_________________________________________________ (орган, який видав, та дата видачі)
(назва вулиці, № будинку)
Телефон ________________________________
_____________________________________________

________________________________________________
(підпис уповноваженого працівника Банку)
М.П.

__________________________________________
(підпис Вкладника/представника Вкладника)
__________________________________________
(Прізвище,
ім’я,
по
батькові
Вкладника/представника Вкладника)
Примірник Договору отримав(ла) ________________
(підпис Вкладника / представника Вкладника)

