ДОГОВІР № __________
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»
м. Дніпро

«___» ______________ 20__р.

АТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", далі Банк, в особі _______________, що діє на підставі ____________,
з однієї сторони та (ПІБ), далі "ВКЛАДНИК", який діє на підставі особистого волевиявлення, з другої сторони,
уклали Договір про нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1. ВКЛАДНИК вносить, а БАНК приймає грошові кошти в сумі UAH ____________ (прописом ) терміном
на _______ до «___» ______________ 20___р.
1.2. Процентна ставка за вкладом ________% (прописом) річних.
2. Порядок обслуговування вкладу
2.1. Для внесення суми вкладу БАНК відкриває ВКЛАДНИКУ депозитний рахунок №
______________________.
2.2. Розрахунок процентів за цим договором починається з дня, наступного за днем внесення коштів, та
закінчується днем, який передує даті повернення коштів ВКЛАДНИКОВІ, визначеній у п.1.1 цього Договору, або
даті списання коштів з рахунка ВКЛАДНИКА з інших підстав. Якщо дата повернення/списання коштів припадає на
вихідний або неробочий/небанківський день, кошти повертаються на наступний робочий день, при цьому
розрахунок процентів закінчується в день, що передує даті, визначеній в п.1.1 цього Договору. Розрахунок процентів
здійснюється виходячи із процентної ставки, визначеної п.1.2 та фактичної кількості днів, за методом визначення
кількості днів «факт/факт».
2.3. Банк є податковим агентом відповідно до статті 170 Податкового кодексу України (далі ПКУ). Банк
утримує та сплачує до бюджету податки, встановлені ПКУ, з суми нарахованих процентів.
2.4. Нарахування процентів проводиться наступним чином:
2.4.1. у перший робочий день після 25 числа поточного місяця за період від дати оформлення банківського
вкладу по 25 число поточного місяця;
2.4.2. в дату оформлення банківського вкладу за період з 26 числа місяця до дати оформлення банківського
вкладу. Датою оформлення банківського вкладу вважається в даному Договорі число місяця, за яким укладено
Договір, яке в подальшому використовується для щомісячного нарахування процентів ВКЛАДНИКУ протягом дії
цього Договору;
2.4.3. у грудні додатково проводиться нарахування процентів за період з 26 (або з дати оформлення
банківського вкладу, якщо дата оформлення припадає на період з 26 по 31 число місяця) по 31 грудня.
2.5. Сплата процентів, нарахованих ВКЛАДНИКУ відповідно до п.2.4 цього Договору, здійснюється шляхом
перерахування на рахунок Клієнта №________________ у _____________________, відкритий в АТ «КБ
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», щомісячно в дату оформлення банківського вкладу, а також в день закінчення строку
вкладу. Якщо день сплати нарахованих процентів припадає на вихідний/неробочий/небанківський день, то сплата
нарахованих процентів переноситься на наступний робочий день.
2.6. Дострокове повернення Вкладу та дострокове розірвання цього Договору не допускається.
3. Права та зобов'язання ВКЛАДНИКА
3.1. ВКЛАДНИК має право:
3.1.1. Отримувати належну суму процентів щомісячно ____ числа, якщо день виплати процентів співпадає з
неробочим або вихідним днем, виплата здійснюється наступного робочого дня.
3.1.2. Вносити додаткові внески грошових коштів на свій рахунок у сумі не менше 1000 гривень та не пізніше
ніж за місяць до дати закінчення строку зберігання коштів за договором.
3.1.3. Отримувати у приміщенні Банку та на веб-сайті Банку актуальну інформацію про систему гарантування
вкладів фізичних осіб як до укладання Договору, так і під час його дії відповідно Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
3.1.4. На дату укладання Договору отримати розрахунок своїх прогнозованих доходів та витрат, пов’язаних із
розміщенням Вкладу.
3.2. ВКЛАДНИК зобов'язаний:
3.2.1. Для проведення операцій по депозитному рахунку пред'явити паспорт, цей договір та документ, що
засвідчує внесення коштів на депозитний рахунок.
3.2.2. У випадку зміни реквізитів ВКЛАДНИКА, зазначених в розділі 8 цього договору, протягом 5 (п"яти)
банківських днів повідомити БАНК.
3.2.3. До укладення Договору ознайомитись зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних
осіб та підтвердити її одержання шляхом проставлення підпису, якщо він не має рахунків у БАНКУ. Не рідше ніж
один раз на рік з’являтися за адресою БАНКУ, що визначена в Договорі, та отримувати Довідку про систему

гарантування вкладів фізичних осіб, яка затверджена нормативними документами Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. У випадку якщо ВКЛАДНИК не звернеться до БАНКУ у визначений термін, ВКЛАДНИК вважається
таким, що отримав відповідну Довідку.
4. Права та зобов'язання БАНКУ
4.1. БАНК зобов'язується:
4.1.1. Повернути ВКЛАДНИКУ кошти в обумовлений цим Договором строк та сплатити проценти за вкладом
згідно умов цього Договору.
4.1.2. Інформацію за вкладом надавати лише особисто власнику рахунку, а також іншим особам у випадках,
передбачених діючим законодавством.
4.1.3. Після закінчення строку зберігання коштів за договором внесену суму коштів та нарахованих процентів
за вкладом перерахувати на рахунок №____________________ у гривнях, відкритий в АТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ".
4.1.4. Надати ВКЛАДНИКУ на його вимогу актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних
осіб як до укладання Договору, так і під час його дії відповідно Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб».
4.1.5. Надати до укладення цього Договору ВКЛАДНИКУ під підпис Довідку про систему гарантування вкладів
фізичних осіб. Після укладення Договору – не рідше ніж один раз на рік надавати ВКЛАДНИКУ Довідку під підпис
у відділенні БАНКУ.
4.2. БАНК має право:
4.2.1. Відмовити у наданні послуги або проведення фінансової операції у разі ненадання необхідної
інформації, у тому числі документів, передбачених законодавством, нормативно-правовими актами Національного
банку України.
4.2.2. Витребувати відомості та/або документи, потрібні для встановлення особи ВКЛАДНИКА, суті та мети
здійснюваної ним банківської операції, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення». У разі ненадання Клієнтом відповідної інформації (офіційних документів та/або
належним чином засвідчених їх копій) відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) або
підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин).
5. Відповідальність
5.1. За порушення умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству.
6. Форс-мажорні обставини (непереборна сила)
6.1. При виникненні форс-мажорних обставин , тобто дій непереборної сили, яка не залежить від волі сторін,
а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, інших дій держав, що роблять неможливим
виконання сторонами зобов'язань, пожеж, повіней, інших стихійних обставин, або сезонних природних катаклізмів,
а також дій органів законодавчої влади, які роблять неможливим виконання сторонами умов цього договору,
сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на період дії перелічених або інших обставин, які визнаються
форс-мажорними, але не перелічені у цьому договорі, а також від відповідальності за їх невиконання .
6.2. Доказом дії форс-мажорних обставин може бути документ, наданий відповідним державним органом,
ТПП України, або іншим уповноваженим органом. Період звільнення від відповідальності починається з моменту
виникнення «форс-мажору», що повинно бути підтверджено довідками компетентних органів і закінчується , чи
закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу із «форсмажору». «Форс-мажор» автоматично подовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації
наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці
обставини триватимуть більше 6 місяців, кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання своїх
зобов'язань за цим Договором.
7. Додаткові умови
7.1. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) відшкодування коштів, що
обліковуються на рахунку, визначені Законом України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” та
нормативними актами Фонду.
7.2. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вкладом є кошти в готівковій
або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли
для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі
іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі кошти).
7.3. Клієнт своїм підписом підтверджує, що до укладення цього Договору Банк ознайомив його з інформацією
про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав йому під підпис Довідку про систему гарантування вкладів
фізичних осіб.
7.4. По всім іншим питанням, не передбаченим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.

8. Реквізити сторін
ВКЛАДНИК:
Поштовий індекс, адреса: ________________________________________________________
Ідентифікаційний номер: _______________________
Телефон: ______________
Паспорт: ___________________ виданий ______________________________________________
БАНК:
АТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, код банку 305880, тел.: 0-800-218-284
Сайт Банку: www.zemcap.com
Підписи:
БАНК

ВКЛАДНИК

Посада_______________________
АТ "КБ" ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
__________________________ ПІБ
(підпис)
М.П.

_________________________ПІБ
(підпис)

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб, затверджену 10.10.2019 року рішенням виконавчої
дирекції ФГВФО № 2605, ознайомлений/на
________________
(підпис)

Примірник договору отримав(ла) «___» _______ 20_р.
________________
(підпис)

