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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК” 
Д О Г О В І Р  № _______________ 

ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДУ НА ВИМОГУ 
 

м. Кременчук              ______________ року 
 
 Публічне акціонерне товариство “Промислово-фінансовий банк”, в подальшому - “БАНК”, в особі Голови 
Правління Васильченка Олександра Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
 ______________________________________________, в подальшому - “ВКЛАДНИК”, в особі 
______________________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані – 
„СТОРОНИ”, а окремо – „СТОРОНА” уклали цей Договір про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 ВКЛАДНИК передає БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошові кошти в сумі ________ гривень (сума словами), 
далі - депозитний вклад, або вклад, або грошові кошти. БАНК зобов’язується повернути ВКЛАДНИКУ депозитний вклад і 
нараховані за ним проценти на вимогу ВКЛАДНИКА в порядку, що встановлений цим Договором. 
1.2. БАНК нараховує щомісяця проценти на весь вклад з розрахунку ___________ (словами) процентів річних. 
1.3. Протягом строку розміщення вкладу розмір вкладу може змінюватись за рахунок поповнення  або зняття частини вкладу, при 
цьому розмір процентної ставки не змінюється і укладення додаткової угоди не вимагається. 
 

2. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДУ 
2.1. ВКЛАДНИК зобов'язується розмістити грошові кошти в БАНКУ в день підписання даного Договору шляхом їх 
безготівкового перерахування з поточного рахунку на депозитний рахунок №________________, далі — депозитний рахунок.  
2.2. Проценти на вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження грошових коштів на депозитний рахунок до дня, 
який передує їх поверненню ВКЛАДНИКУ або списанню з депозитного рахунка з інших підстав. 
2.3. Проценти на вклад нараховуються в останній робочий день (тут і надалі під “робочим днем” розуміється день, в який банки 
України відкриті для проведення операцій) кожного календарного місяця, за період з першого по останній календарний день 
поточного місяця, а також при остаточному розрахунку з ВКЛАДНИКОМ. При розрахунку процентів приймається фактична 
календарна кількість днів у році та у місяці. 
2.4. Нараховані на вклад проценти не додаються до вкладу, а перераховуються на поточний рахунок ВКЛАДНИКА в перші три 
робочі дні місяця, наступного за місяцем нарахування процентів. 
2.5. При частковому  знятті  вкладу протягом дії цього Договору  БАНК перераховує на поточний рахунок ВКЛАДНИКА грошові 
кошти на підставі розрахункового документа ВКЛАДНИКА, поданого до БАНКУ. 
2.6. Поповнення депозитного вкладу здійснюється ВКЛАДНИКОМ без попереднього погодження з БАНКОМ шляхом 
перерахування грошових коштів на депозитний  рахунок № ____________. Згода БАНКУ на поповнення депозитного вкладу 
підтверджується видачею ВКЛАДНИКОВІ виписки по рахунку. Поповнений вклад не вважається новим вкладом, і до нього 
застосовуються всі умови цього Договору.  
2.7. В останній день дії Договору БАНК перераховує вклад та нараховані проценти на поточний рахунок ВКЛАДНИКА 
незалежно від надходження від ВКЛАДНИКА письмової вимоги на повернення вкладу та відповідного розрахункового 
документа.   
2.8. Якщо днем повернення вкладу є вихідний у відповідності з режимом роботи Банку або святковий (неробочий) день, то вклад 
і нараховані проценти перераховуються БАНКОМ на наступний за ним робочий день.  
 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. БАНК має право: 
3.1.1. користуватися грошовими коштами ВКЛАДНИКА протягом строку розміщення вкладу; 
3.1.2. вимагати від ВКЛАДНИКА належного виконання останнім своїх зобов’язань за цим Договором; 
3.1.3. змінювати процентну ставку по вкладу при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів, облікової ставки Національного 
банку України, процентних ставок на міжбанківському ринку чи законодавства України, про що БАНК не менш як за 10 (десять) 
календарних днів до введення нової процентної ставки направляє ВКЛАДНИКУ відповідне письмове повідомлення. Починаючи 
з 11-го (одинадцятого) календарного дня після відправлення БАНКОМ повідомлення, за умови відсутності письмової заяви 
ВКЛАДНИКА про незгоду із новим розміром процентної ставки, новий розмір процентної ставки вважається прийнятим 
ВКЛАДНИКОМ і проценти нараховуються за зміненою ставкою. При надходженні від ВКЛАДНИКА впродовж 10-ти (десяти) 
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календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення про зміну процентної ставки письмової заяви про незгоду із новим 
розміром процентної ставки, дія пункту 4.10. цього Договору в частині визначення останнього дня дії цього Договору 
припиняється, останній день дії цього Договору вважається таким, що наступив на 11-й (одинадцятий) календарний день після 
відправки БАНКОМ повідомлення про зміну розміру процентної ставки, у зв’язку з чим в цей день БАНК  шляхом 
безготівкового перерахування на поточний рахунок ВКЛАДНИКА повертає останньому вклад та нараховані за фактичний строк 
користування грошовими коштами проценти, виходячи зі ставки, зазначеної в п. 1.2. цього Договору; 
3.1.4. в односторонньому порядку розірвати цей Договір з повідомленням про це ВКЛАДНИКА не менш як за 30 календарних 
днів до дати розірвання. При цьому в день проведення розрахунку БАНК повертає вклад з процентами, нарахованими на дату 
проведення розрахунку, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВКЛАДНИКА. Після 
проведення розрахунку з ВКЛАДНИКОМ цей Договір вважається розірваним, депозитний рахунок закривається.  
3.2. ВКЛАДНИК має право: 
3.2.1. вимагати від БАНКУ належного виконання останнім своїх зобов’язань за цим Договором; 
3.2.2. отримувати нараховані проценти в порядку, визначеному цим Договором; 
3.2.3. знімати частково вклад на умовах, передбачених цим Договором; 
3.2.4. за письмовою вимогою отримувати виписки по депозитним  рахункам та рахунку нарахованих процентів. 
3.3. БАНК зобов’язується: 
3.3.1. забезпечити повне збереження і своєчасне повернення грошових коштів ВКЛАДНИКА, наявних на його депозитному 
рахунку, за вимогою ВКЛАДНИКА чи у випадку закінчення строку дії цього Договору чи його розірвання в порядку, 
передбаченому цим Договором; 
3.3.2. нараховувати та виплачувати ВКЛАДНИКОВІ проценти в порядку, визначеному цим Договором; 
3.3.3. за вимогою ВКЛАДНИКА надавати йому виписки з його депозитного рахунку та рахунку нарахованих процентів; 
3.3.4. зберігати таємницю вкладу згідно положень чинного законодавства України. 
3.4. ВКЛАДНИК зобов’язується: 
3.4.1. належним чином виконувати умови цього Договору; 
3.4.2. письмово повідомляти БАНК про зміну керівника, установчих документів, місцезнаходження, поточного рахунку, інших 
зазначених у цьому Договорі реквізитів (даних) протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких змін; 
3.4.3. здійснювати оплату послуг БАНКУ по проведенню операцій за депозитним рахунком ВКЛАДНИКА. Розмір комісійних 
винагород та їх перелік визначається тарифами БАНКУ, діючими на момент проведення операції. 

 
4. ІНШІ УМОВИ 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору, сторони несуть відповідальність згідно діючого 
законодавства України. 
4.2. БАНК звільняється від відповідальності за невиконання обов'язків за цим Договором, якщо це невиконання сталося 
внаслідок дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються обставини, що виникли після укладання цього Договору 
внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, повені, землетруси, стихійні лиха, 
вибухи, воєнні дії, заборонні заходи Національного банку України, вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної 
влади,  та інші, незалежні від БАНКУ обставини. 
4.3. Всі правовідносини, які виникнуть між сторонами під час чи у зв’язку з дією цього Договору, що не врегульовані цим 
Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 
4.4. Припинення зобов’язань сторін за цим Договором є достатньою підставою для закриття депозитного рахунку ВКЛАДНИКА. 
4.5. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК засвідчує, що він ознайомлений з діючими тарифами БАНКУ. 
4.6. Своїм підписом під цим Договором, особи, що підписують даний Договір, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» надають кожній із Сторін однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у 
письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, 
що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-
правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Особи, що підписали даний Договір, підтверджують, 
що повідомлені про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб’єкта персональних 
даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. 
ВКЛАДНИК підтверджує, що до підписання цього Договору йому надана вся інформація, необхідна для визначення доцільності 
укладення цього Договору, у тому числі інформація, зазначена в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг». 
4.7. Своїм підписом під цим Договором БАНК гарантує збереження інформації та відомостей про ВКЛАДНИКА, що є 
банківською таємницею відповідно до закону та стали відомі БАНКУ у процесі обслуговування ВКЛАДНИКА, за виключенням 
випадків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. За розголошення банківської таємниці БАНК несе 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
4.8.Своїм підписом під цим Договором ВКЛАДНИК надає згоду на використанням БАНКОМ інформації про нього, у тому числі 
й тієї, що відноситься до банківської таємниці, у випадках передачі інформації, яка має відношення до цього Договору та його 
змісту, особам, які здійснюють надання правової, консультаційної та іншої не забороненої законом допомоги у зв’язку з цим 
Договором. 
4.9. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у випадку, якщо вони здійсненні у 
письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами 
сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу 
зв’язку одержувача. 
Повідомлення вважається врученим, а ВКЛАДНИК вважається таким, що повідомлений належним чином у випадку повернення 
повідомлення відправникові у зв’язку із закінченням терміну зберігання, відсутністю адресата за вказаною адресою, відмовою 
адресата від одержання та з інших причин, у день проставлення відповідної відмітки відділення поштового зв’язку. У разі 
неповідомлення або неналежного повідомлення БАНКУ про зміну адреси, листи надсилаються ВКЛАДНИКУ за останньою 
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наданою адресою і вважаються врученими у відповідності до цього пункту. 
4.10. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до __________________ року. 
4.11. Зміна, доповнення умов цього Договору оформлюється у формі додаткових угод до цього Договору, які мають бути підписані 
сторонами, крім випадків, передбачених цим Договором, коли зміни не потребують додаткового погодження Сторонами. 
4.12. Даний Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 
5. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
БАНК ВКЛАДНИК 
Публічне акціонерне товариство 
“Промислово-фінансовий банк” 
 
39627, м. Кременчук, квт. 278, б. 22-Б 
к/р 32004118701026 в НБУ, 
МФО 300001, код ЄДРПОУ 25292831  
(0536) 79-28-38 
 
 
Голова Правління ____________  О.В. Васильченко 
мп 

 
 

 
 
Я, __________________________________________________________________________________________, засвідчую, що мені 
надано  
                                                                            (посада, ПІБ) 
один з оригіналів даного Договору. 
      
 
       ______________________  «____»_______________2016 р. 

                      (підпис) 


