
Заява – Договір №_________ 

про розміщення вкладу (депозиту) 

(для фізичних осіб - підприємців) 

м. Київ                                                                                                                                                                                                    «___»________20__року 

 
 

БАНК ВКЛАДНИК 
_________________________________________________________________ 

(зазначається найменування банку) 

______________________________________________________________ 
(код за ЄДРПОУ) 

 

______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________________________________________ 
(реєстраційний (обліковий) номер платника податків клієнта) 

 

 

1. Просимо АТ «АЛЬПАРІ БАНК» в рамках Правил комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 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 5-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 ___________ 

 

2. Інші умови: 

2.1). Підписанням цієї Заяви – Договору про розміщення вкладу (депозиту) укладає з Банком договір на умовах викладених в Правилах та Тарифах та 
цим Сторони підтверджують про досягнення згоди щодо всіх істотних умов договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду 

договору та достовірність всіх даних, вказаних в даній Заяві – Договору про розміщення вкладу (депозиту). 

2.2). Шляхом підписання цієї Заяви - Договору про розміщення вкладу (депозиту), Вкладник підтверджує, що ознайомлений та згодний з Правилами 
комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність та Тарифами АТ «АЛЬПАРІ БАНК», які розміщені на офіційному сайті Банку . та/або в приміщеннях Банку, в яких здійснюється 

обслуговування Клієнтів. 
2.3). Вкладник надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта, відповідні дії (заходи), в 

тому числі розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та чинним законодавством України. 

2.4). Всі терміни, визначення яких не наведено у цій Заяві - Договорі про розміщення вкладу (депозиту) вживаються у значеннях, викладених в 
Правилах. 

 

3. Підписанням цієї Заяви – Договору про розміщення вкладу (депозиту) Вкладник підтверджує, що він ознайомлений про те, що: 

3.1.  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує Клієнту відшкодування коштів за його вкладом в розмірі вкладу, включаючи 

відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за 

Вкладом, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Вкладом є кошти, розміщені Клієнтом в 

національній валюті Україні та/ або в іноземній валюті на поточних, депозитних (вкладних) рахунках, відкритих в Банку на умовах Договору. 

3.2.  Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами визначена на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет за адресою: 

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia 

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia


3.3. Перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти вкладникам встановлені частиною четвертою статті 26 Закону України Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб», з якими також можна ознайомитися на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою: 

http://www.fg.gov.ua./dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-ne-vidshkodovuie  

3.4. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України (далі – НБУ) на день початку процедури виведення банку з ринку та 

здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

У разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації банку. 

3.5. Нарахування відсотків за коштами на Поточних рахунках та/або Вкладних рахунках припиняється в день початку процедури виведення Фондом 

Банку з ринку (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку). 

3.6.  Підписанням цієї Заяви – Договору про розміщення вкладу (депозиту) Клієнт підтверджує, що до підписання цієї Заяви – Договору про відкриття 

поточного рахунку, Банк надав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, ознайомив зі змістом ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», а саме про вклад, на які не поширюються гарантії Фонду, ознайомив з пунктом 12 Правил комплексного 

банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

3.7. Клієнт не рідше ніж один раз на рік ознайомлюється з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, яка розміщується на сайті 

Банку.  

4. Заява - Договір про розміщення вкладу (депозиту) складена у двох оригінальних примірниках. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК ВКЛАДНИК 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 

ЄДРПОУ 38377143 

Код банку 380894  
К/р № UA273000010000032008107901026 в НБУ 

ІПН 383771426504 

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

________________  

           (підпис) 
 

 

[НАЙМЕНУВАННЯ ВКЛАДНИКА БАНКУ] 

Місцезнаходження:___________________ 

Код за ЄДРПОУ______________________ 

Реєстраційний (обліковий) номер платника податків клієнта_________________ 
 

 

 
Від вкладника: __________________________  _______________________ 

(посада / уповноважена особа клієнта)                       ПІБ 

діє на підставі ______________________ 

 
Примірник Заяви – Договору №_____________ про розміщення вкладу (депозиту) від ____________ року отримав, з довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений (а). 

 

 
 

___________________ року                                                                                                     _____________________ 

       дата                                                                                                                                                       підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fg.gov.ua./dlia-vkladnykiv/koshty-iaki-fond-ne-vidshkodovuie

