
Заява №_____ 

про приєднання до Публічного договору на розміщення вкладу (депозиту) 

м. Київ                                                                                                                                                                                                    «___»________20__року 

 
 

БАНК ВКЛАДНИК 
_________________________________________________________________ 

(зазначається найменування банку) 

______________________________________________________________ 
(код за ЄДРПОУ) 

 

______________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку, що розміщує вклад) 

______________________________________________________________ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків )1 

 

 
1. Прошу АТ «АЛЬПАРІ БАНК» в рамках Публічного договором на комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі – Публічний 

договір), прийняти вклад (депозит) на наступних умовах: 

1.1. Назва вкладу  

1.2. Вид вкладу  
 строковий  
 на вимогу  

1.3. 
Номер вкладного (депозитного) 

рахунку 
№____________________ 

1.4. Сума ______________________ 

1.5. Валюта ______________________ 

1.6. Процентна ставка   _______% річних 

1.7. Період розміщення З _______________по ________________ (дата повернення) 

1.8. Строк розміщення _____________ календарних днів 

1.9. Порядок сплати процентів 

 у дату повернення суми вкладу (депозиту) на поточний рахунок №________________ 

 щомісячно, не пізніше ____го числа місяця, що слідує за розрахунковим, шляхом 
перерахування суми процентів на поточний рахунок №____________________________  

 щомісячно, у перший день місяця, що слідує за розрахунковим, шляхом зарахування суми 

процентів на вкладний (депозитний) рахунок № _________________(капіталізація процентів) 

1.10. 
Дострокове повернення 

вкладу(депозиту) 

 передбачається                           не передбачається 

 

При достроковому поверненні суми вкладу (депозиту), проценти перераховуються за 
процентною ставкою _______% річних. 

1.11. Можливість часткового зняття 

вкладу (депозиту) 
 передбачається 

 не передбачається 

1.12. 
Можливість поповнення  

вкладу (депозиту) 

 передбачається                             не передбачається 

Мінімальна сума поповнення ___ 

Максимальна сума поповнення _____ 

1.13. Автоматична пролонгація строку 

розміщення вкладу (депозиту)  передбачається  
 не передбачається 

1.14. Повернення вкладу (депозиту) на рахунок № _________________ відкритий в __________, код банку ___________ 

видача готівкою через касу Банку. 

 

 

2. Вкладник погоджується, що Банк має право в будь - який час в односторонньому порядку вносити зміни до Публічного договору, повідомляючи 
про це Вкладника офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Публічного договору чи його відповідної частини) на 

офіційному сайті Банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід’ємною частиною Публічного договору та обов’язковими до виконання для 

сторін. 
2.1. Вкладник надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Вкладника, відповідні дії 

(заходи), в тому числі розкривати банківську таємницю Вкладника, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Публічним договором та чинним 

законодавством України 

3. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Публічного договору на відкриття поточного рахунку, Вкладник підтверджує що: 

 - ознайомлений та згодний з умовами Публічного договору та Тарифами, які розміщені на офіційному сайті Банку та/або в приміщеннях Банку, 

в яких здійснюється обслуговування Клієнтів, приймає їх та зобов’язується виконувати їх належним чином. 
 - безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати повідомлення Банку про зміну умов Публічного договору та Тарифів 

Банку; 

 - надає згоду на надання Банком та отримання мною інформації шляхом дзвінків на мої номери телефонів, надсиланням СМС повідомлень та 
надсиланням повідомлень на мій E-mail:_______________. 

 - Банк повідомив, що на дату укладання Заяви про приєднання до Публічного договору на відкриття поточного рахунку на вклад поширюються 

гарантії Фонду гарантування вкладів в межах гарантованої суми відшкодування відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб». Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Заяви про приєднання до Публічного договору на відкриття 

поточного рахунку отримав, з нею ознайомлений, її зміст доведений, роз’яснений та зрозумілий, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет за посиланням 
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia ознайомлений, умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом доведені, 

роз’яснені та зрозумілі, а також вимоги законодавства України та випадки, в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам мені 

цілком зрозумілі ________ Підпис. 



4. Всі терміни, визначення яких не наведено у цій Заяві про приєднання до Публічного договору на розміщення вкладу (депозиту) вживаються у 
значеннях, викладених в Публічному договорі. 

5. Заява про приєднання до Публічного договору на розміщення вкладу (депозиту) складена у двох оригінальних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу. 

6. Інші умови: 

7. З моменту підписання цієї Заяви про приєднання до Публічного договору на розміщення вкладу (депозиту), Договір №__ __________від 
___________, втрачає свою силу2. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК ВКЛАДНИК 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 

ЄДРПОУ 38377143 
Код банку 380894  

К/р № UA273000010000032008107901026 

ІПН 383771426504 
 

Керівник (посада), який діє на підставі (статуту/довіреності) 

________________  
           (підпис) 

 

 

 

П.І.Б____________________________________ 

Серія, номер паспорту _____________________ 
Зареєстроване місце проживання/перебування________________________ 

Адреса фактичного місця проживання/перебування____________________ 

 
 

Від Вкладника: (Довірена особа) ПІБ_________________ діє на підставі _______ 

 
Примірник Заяви  про приєднання до Публічного договору на розміщення вкладу (депозиту) отримав. 
___________________ року                                                                                                     _____________________ 

       дата                                                                                                                                                       підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в 

паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта. 
2Даний пункт застосовується для діючих Клієнтів Банку. 

 


