Заява – Договір № ____________
про розміщення вкладного траншу по вкладу юридичної особи
за банківською послугою «Депозитна лінія»
м. Київ

«___» ______ 20___ року

БАНК

КЛІЄНТ
__________
(найменування клієнта банку, що відкриває рахунок)1

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
(зазначається найменування банку)

___________

38377143

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків клієнта)

(код за ЄДРПОУ)

1. Просимо АТ «АЛЬПАРІ БАНК» в рамках Правил комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців,
фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, Заяви – Договору про надання послуги «Депозитна лінія» №_________ від
_____________ розмітити вкладний транш, на наступних умовах:
1.1.

Сума вкладного траншу

__________

1.2.

Валюта вкладного траншу

980

1.3.

Строк вкладного траншу

_________

1.4.

Автоматичне продовження строку
(автопролонгація)

Без автопролонгації

1.5.

Дата повернення вкладеного
траншу

_______________

1.6.

Можливість поповнення

Без можливості поповнення

1.7.

Процентна ставка

________________

1.8.

Виплата процентів

Щомісячно та в останній день терміну розміщення вкладного траншу. Капіталізація процентів не
передбачена

1.9.

Рахунки для сплати процентів та
повернення вкладного траншу

__________________________________

1.10.

Номер вкладного (депозитного)
рахунку

__________________________________ (заповнюється працівником Банку)

1.11.

Дата відкриття вкладного траншу

__________________________________ (заповнюється працівником Банку)

1.12.

Дострокове повернення
вкладу(депозиту)

передбачається

1.13.

1.14.

Ознайомлення з довідкою про
систему гарантування вкладів
фізичних осіб та п. 4 ст. 26 ЗУ «Про
систему гарантування вкладів
фізичних осіб»
Додаткова інформація

не передбачається

При достроковому поверненні суми вкладу (депозиту), проценти перераховуються за
процентною ставкою 0% річних.
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та п. 4 ст. 26 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» ознайомлений(-а). ________________
* застосовується коли Договір укладає ФОП
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, які залучені
банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката,
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

2. Інші умови:
2.1). Підписанням цієї Заяви – Договору про розміщення вкладного траншу по вкладу юридичної особи за банківською послугою «Депозитна лінія»
Вкладник 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 –
Договорі.
2.2). Шляхом підписання цієї Заяви - Договору про розміщення вкладного траншу по вкладу юридичної особи за банківською послугою «Депозитна
лінія», 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 вкладного траншу по вкладу юридичної особи за банківською
послугою «Депозитна лінія» вживаються у значеннях, викладених в Правилах.
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

________________
(підпис)
діє на підставі довіреності № від ___________

_________________________________________________________
Місцезнаходження: ________________________________________
Код за ЄДРПОУ ____________________________________________

Від клієнта: ДИРЕКТОР
(посада / уповноважена особа клієнта)

діє на підставі статуту

________________
(підпис)

ПІБ

