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Угода про розміщення Вкладу 

(на умовах «Класичний») 

 м. Київ         __.__.202_ року  

 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», що є учасником 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в особі ___________________, що діє на 

підставі Довіреності № ____ від ___.____.202__ року (далі – «Банк»), з однієї сторони, та  

______, Ідентифікаційний номер _____, Паспорт ______, виданий ______, який мешкає за 

адресою: ______ (далі - «Клієнт» або «Вкладник»), з другої сторони ,  

що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», 

керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, укладаючи цю Угоду 

домовились про наступне:  

1. Ця Угода є договором про приєднання до Публічної пропозиції Акціонерного товариства 

«Український банк реконструкції та розвитку» на укладення Договору про банківське 

обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) та є невід’ємною частиною Договору. 

1. Умови розміщення Вкладу: 

1.1. Вкладний Рахунок Клієнта  

1.2.Поточний Рахунок Клієнта  

1.3.Сума Вкладу  

1.4.Валюта Вкладу  

1.5. Процентна ставка  

1.6.Порядок нарахування та виплати 

процентів за Вкладом 

Нарахування процентів на суму Вкладу, яка 

фактично внесена до Банку та не повернена Клієнту, 

починається з дня, наступного за днем зарахування 

грошових коштів на Вкладний рахунок. 

Нарахування процентів на Вклад припиняється в 

день, що передує даті повернення Вкладу, 

зазначеній у п.1.8. цієї Угоди, а в разі дострокового 

повернення Вкладу (його частини) - в день, що 

передує даті дострокового повернення Вкладу (його 

частини). Нарахування та сплата процентів 

здійснюється у валюті Вкладу. Проценти на суму 

Вкладу, що фактично внесена в Банк і не повернена 

Клієнту (якщо інше не передбачено Договором про 

банківське обслуговування фізичних осіб), 

нараховуються виходячи з фактичної кількості днів 

у місяці та у році (для Вкладів у національній 

валюті) або з фактичної кількості днів у місяці та 

умовно 360 днів у році (для Вкладів в іноземній 

валюті). 

Проценти за Вкладом виплачуються в Дату 

повернення Вкладу. 

У випадку дострокового розірвання цієї Угоди 

проценти за вкладом виплачуються Вкладнику в 

дату розірвання цієї Угоди. Або Проценти за 

Вкладом виплачуються в Дату повернення Вкладу. 

У разі Пролонгації договору, проценти за Вкладом 

виплачуються в кінці кожного строку, на який 

пролонгується дія Договору. У випадку 

дострокового розірвання цієї Угоди проценти за 

Вкладом виплачуються Вкладнику в дату 

розірвання цієї Угоди. 

1.7. Дата внесення Вкладу  



1.8. Дата повернення Вкладу  

1.9. Строк розміщення Вкладу  

1.10. Процентна ставка, що 

застосовується у випадку 

дострокового розірвання Угоди 

Проценти перераховуються та виплачуються 

наступним чином:  

- за період з Дати внесення Вкладу до дати 

дострокового зняття коштів - проценти 

перераховуються по ставці, що встановлена для 

нарахування процентів на залишки коштів на 

поточних рахунках у відповідній валюті, що діє на 

дату дострокового розірвання Угоди.  

Або (у разі автоматичної пролонгації)  

Проценти перераховуються та виплачуються 

наступним чином:  

- за період з Дати внесення Вкладу до дати 

дострокового зняття коштів - проценти 

перераховуються по ставці, що встановлена для 

нарахування процентів на залишки коштів на 

поточних рахунках у відповідній валюті, що діє на 

дату дострокового розірвання Угоди;  

- за період з Дати внесення Вкладу до дати 

повернення Вкладу або до дати останньої 

Пролонгації - за процентною ставкою, 

встановленою відповідно до пункту «Процентна 

ставка» цієї Угоди та за процентною ставкою по 

Вкладу, що визначалася тарифами Банку, що були 

чинними на дату Пролонгацій.  

- за період з дати Пролонгації до дати дострокового 

зняття коштів - проценти перераховуються по 

ставці, що встановлена для нарахування процентів 

на залишки коштів на поточних рахунках у 

відповідній валюті, що діє на дату дострокового 

розірвання Угоди.  

Банк має право утримати суму боргу Клієнта за 

рахунок коштів Вкладу. 

1.11. Можливість часткового зняття 

коштів з рахунку 

не передбачається 

1.12. Можливість поповнення 

рахунку 

не передбачається 

1.13. Мінімальна сума поповнення не передбачається 

1.14. Порядок повернення Вкладу перерахування на Поточний Рахунок Клієнта, 

зазначений у цій Угоді  

1.15. Можливість пролонгації 

розміщення Вкладу 

не передбачається  

Або  

Передбачається. Строк, визначений згідно п.1.9. 

цієї Угоди автоматично продовжується 

(пролонгується) на період, ідентичний визначеному 

п.1.9. цієї Угоди на ідентичних умовах розміщення 

Вкладу, що визначені цією Угодою та за 

процентною ставкою по Вкладу, що визначається 

тарифами Банку, що будуть чинними на дату такої 

пролонгації у випадку, якщо Клієнт не пізніше ніж 

за 1 (один) робочий день до Дати повернення 

Вкладу не повідомив Банк (письмово або 

електронною поштою) про відмову від пролонгації 



Вкладу або не звернувся до Банку за поверненням 

Вкладу в Дату повернення Вкладу.  

З умовами автоматичної пролонгації ознайомлений 

та погоджуюсь _________ (підпис / П.І.Б.) 

1.16. Наявність у Клієнта права 

відмовитись або розірвати Угоду 

односторонньому порядку чи 

припинити за його вимогою 

зобов’язання за Угодою в 

односторонньому порядку 

відсутнє 

1.17. Інформація про гарантування / 

не гарантування вкладнику 

відшкодування коштів за Вкладом 

На цей Вклад на дату укладення цієї Угоди 

поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб.  

Або  

На цей Вклад на дату укладення Угоди не 

поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, про що Вкладник попередньо 

письмово повідомлений та підписанням цієї Угоди 

погоджується з цією обставиною. 

 

2. Банк приймає від Клієнта Вклад шляхом перерахування коштів з Поточного Рахунку 

Клієнта на Вкладний Рахунок Клієнта. Клієнт зобов’язується забезпечити на Дату 

підписання Угоди наявність коштів на Поточному Рахунку на суму Вкладу, передбачену 

даною Угодою. У разі порушення Клієнтом вимог цього пункту ця Угода втрачає силу.  

3. Права, обов’язки та відповідальність Сторін, а також інші умови, що регулюють порядок 

відкриття, ведення та закриття вкладних рахунків, визначені в Договорі.  

4. Клієнт підтверджує та гарантує, що надані Банку документи та інформація, а також ті, 

що будуть надані Клієнтом у майбутньому у зв’язку з укладенням цього Договору та його 

виконанням є дійсними, повними та достовірними. При укладенні та виконанні цього 

Договору Банк виходить з наявних у Банку документів, наданих Клієнтом.  

5. Порядок нарахування, термін сплати та період розрахунку процентів по залишках на 

Рахунку(ах) Клієнта визначається Договором про банківське обслуговування фізичних осіб. 

6. Клієнт доручає Банку утримувати плату за виконані Банком операції, надані послуги по 

розрахунково-касовому обслуговуванню та відшкодовувати витрати Банку, понесені ним 

при здійсненні розрахунково-касового обслуговування Клієнта, списувати помилково 

перераховані Клієнту кошти, а також здійснювати договірне списання коштів в порядку та 

на умовах, встановлених Договором про банківське обслуговування фізичних осіб.  

7. Цю Угоду складено та підписано в двох примірниках українською мовою, які мають 

однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. Ця Угода набуває чинності з 

моменту її підписання Сторонами (дата Угоди) і діє до повного виконання Сторонами 

зобов’язань за цією Угодою.  

Підпис Клієнта на цьому аркуші Договору свідчить про те, що він у письмовій формі 

ознайомлений з умовами вкладу типу «____________» та із Публічною пропозицією АТ 

«Український банк реконструкції та розвитку» на укладення Договору про банківське 

обслуговування фізичних осіб. 

Інформування відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг». Клієнт цим підтверджує, що йому надана 

інформація, зазначена в частині 2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» шляхом надання доступу до такої інформації на 

власному веб-сайті Банку. Будь-які пропозиції про зміну істотних умов цієї Угоди 

направляються Банком Клієнту шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу 

встановити дату відправлення такого повідомлення.  

Застереження. Для цілей виконання вимог чинного законодавства про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб під Вкладом розуміються 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 рахунку, 

банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі кошти.  

8. Місцезнаходження та реквізити Сторін  

8.1. Банк: АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  

04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 4 

Код ЄДРПОУ: 26520688 

Код банку 380883  

Р/р UA603000010000032008115001026 в НБУ  

 

……………………./………………………../  

8.2. Клієнт:  

Адреса:  

Ідентифікаційний код:  

П/р №______ у АТ «Український банк реконструкції та розвитку»  

 

……………………../…………………………/  

Примірник Угоди про розміщення вкладу «____________» отримав,  

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а)  

 

………………..…………../……………………./ 


