Додаток 1
ДОГОВІР № ________________
(Вклад “Вільний”)
м. __________________

«__»_________ р.

Публічне акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», іменований надалі «Банк», в особі
_____________________________________________, що діє на підставі довіреності з одного боку, і
_____________________________________________, іменований надалі «Клієнт», з іншого боку, уклали договір про
нижченаведене:
1. Банк приймає від Клієнта грошову суму (вклад) у розмірі _______ грн. (_______________гривень) на вкладний
(депозитний) рахунок №2635______________ та відкриває рахунок на вимогу №2620____________ для поповнення
вкладу.
Строк дії вкладу з «___» __________20__р. по «___» __________20__р.
2. Процентна ставка за вкладом складає - __ % річних.
3. Нарахування процентів за вкладом починається з першого дня, наступного за днем надходження до Банку грошових
коштів, і здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році по ставці,
зазначеної в п. 2 з урахуванням п.п. 9 і 10 даного договору. День повернення вкладу в період нарахування процентів не
входить.
4. Виплата суми нарахованих процентів проводиться Банком наприкінці дії договору. Клієнт має право отримати
проценти за вкладом наступного робочого дня після закінчення строку дії вкладу.
5. Протягом строку дії договору вклад не може бути поповнений Клієнтом на вкладний (депозитний) рахунок
№2635____________.
6. Протягом строку дії договору вклад може бути поповнений Клієнтом на рахунок на вимогу №2620___________. Сума
поповнення необмежена. Нарахування процентів на збільшену суму вкладу здійснюється згідно п.п. 2 і 3 даного
договору.
7.Протягом строку дії договору допускається зняття частини вкладу Клієнтом з рахунку на вимогу №2620_____________
у межах залишку коштів на ньому. Нарахування процентів на зменшену суму вкладу здійснюється згідно п.п. 2 і 3 даного
договору.
8. Операції по поверненню коштів Клієнта по вкладу здійснюються у Банку по пред'явленню паспорта Клієнта.
9.У випадку, якщо в день закінчення строку вкладу, Клієнт не припинив дію цього договору, шляхом отримання всієї
суми вкладу та нарахованих процентів, договір автоматично вважається продовженим ще на один період. Строк дії
вкладу продовжується неодноразово без явки Клієнта в Банк. Обчислення нового періоду вкладу починається від дня
закінчення попереднього строку вкладу.
При продовженні строку дії вкладу, розрахунок процентів на кожний новий період здійснюється по процентним ставкам,
що діють в Банку на момент пролонгації для депозитних вкладів даного типу, без складання додаткових угод до даного
договору. Наступне продовження строку дії вкладу здійснюється в такому ж порядку. Проценти за черговий період вкладу
нараховуються на суму залишку на депозитному рахунку.
10. Сторони мають право достроково розірвати даний договір відповідно до діючого законодавства України,
попередивши про це другу сторону за два банківських дні до дати розірвання договору. При достроковому розірванні
договору з ініціативи Клієнта, Клієнтові вертається сума вкладу з вкладного (депозитного) рахунку №2635________ і
виплачуються проценти за неповний строк дії вкладу у розмірі _% річних із початку строку дії цього договору, або
останньої дати його пролонгації, при цьому здійснюється перерахунок раніше нарахованих процентів по вкладу.
Надлишково виплачені проценти з початку строку дії цього договору, або останньої дати його пролонгації Банк утримує з
суми вкладу. Сума нарахованих процентів за цілу кількість строків вкладу, що пройшли з моменту оформлення договору,
виплачується в повному обсязі.
Проценти за вкладом на рахунку на вимогу №2620________________ виплачуються за фактичний термін дії вкладу,
нараховані з розрахунку процентної ставки вказаної у п.2. договору.
11. При розірванні договору з ініціативи Банку Клієнтові вертається сума вкладу і виплачуються проценти, нараховані
відповідно до умов даного договору, за фактичний строк користування вкладом.
12. Якщо Клієнт у випадках, передбачених законодавством (в тому числі, внаслідок арешту, інших публічних обтяжень)
був обмежений в праві вільного розпорядження коштами на вкладному (депозитному) рахунку, кошти повертаються
Клієнту лише після скасування таких обмежень.
13. При наявності у Клієнта простроченої заборгованості по кредитах і/або кредитним лімітам (у тому числі по
процентам, комісіям, пеням), отриманим Клієнтом у Банку, або по кредитах, по яких Клієнт є поручителем, а також по
процентам за їхнє користування, Клієнт доручає Банку за своїм розсудом:
i.
після закінчення строку дії вкладу здійснити перерахування вкладу з вкладного (депозитного) рахунку та
нарахованих за ним процентів на поточний/картковий рахунок Клієнта та списати кошти в рахунок погашення
заборгованості;
ii.
достроково розірвати даний Договір, вклад і нараховані проценти перерахувати на поточний/картковий рахунок
Клієнта, після чого списати кошти в рахунок погашення заборгованості. При цьому Банк направляє Клієнтові
письмове повідомлення із вказівкою дати розірвання даного Договору.
Списання коштів оформлюється меморіальним ордером.
14. У випадку настання обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, воєнні дії та ін.), що не залежать від волі
сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором, строки виконання таких зобов'язань змінюються на
час дії обставин форс-мажору.

15. Усі суперечки, що виникають при реалізації даного договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку,
якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України.
16. У випадку порушення однією зі сторін умов даного договору вона несе відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
17. Оподатковування по вкладу проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
18. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує Вкладнику відшкодування коштів за його депозитом
(далі по тексту цього Розділу – Вклад). Фонд відшкодовує кошти в розмірі Вкладу, включаючи відсотки, станом на день
початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному Банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з
підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Фонд гарантує
Вкладнику відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації Банку, але не
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення,
незалежно від кількості вкладів в одному Банку.
19. Нарахування процентів за Вкладом не здійснюється з дня початку процедури виведення неплатоспроможного Банку з
ринку та призначення тимчасової адміністрації.
Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет:
http://www.fg.gov.ua/.
20. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду
в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку.
Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених Вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у
Банку.
21. Відшкодування коштів за вкладами в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після
перерахування суми вкладів за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком
України 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 Національним банком України 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 вкладами в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладів за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації
банку.
22. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках передбачених статтею 26 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що викладений на офіційній сторінці Фонду в мережі
Інтернет: http://www.fg.gov.ua/.
23. Договір оформлюється у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник договору видається
Клієнтові, інший зберігається в Банку.
24. Даний договір набуває чинності з дати його підписання. Дія договору припиняється з виплатою Клієнтові всієї суми
вкладу разом із процентами, що належать йому, відповідно до умов даного договору.
25. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи та
фінансового стану. У разі зміни будь-яких особистих даних або у разі отримання письмової вимоги Банку, Клієнт має
надати Банку оновлену інформацію протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати настання змін/отримання вимоги.
26. Підписанням цього Договору Клієнт надає згоду Банку на обробку, у тому числі з використанням засобів
автоматизації, персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” (включаючи
збір, систематизацію, накопичення, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення
персональних даних).
27. Сторони зобов'язані зберігати банківську таємницю відносно умов цього Договору, та несуть відповідальність за
незаконне розголошення або використання її згідно вимог чинного законодавства України.
28. Вкладник своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення,
блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в
інтересах Вкладника. Цим Вкладник підтверджує, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного
виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових
письмових повідомлень про наведене нижче. Вкладник також підтверджує, що він повідомлений про свої права,
визначені Законом України “Про захист персональних даних”, мету збору даних.
29. Клієнт підтверджує, що він як фізична особа-підприємець або особа, яка має право на здійснення незалежної
професійної діяльності:

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ПКБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»
ЄДРПОУ 38770082
МФО 377120
04208, м. Київ , вулиця Порика Василя, будинок 13
(М.П. ПІБ посада підпис)
___________________________________________

КЛІЄНТ
ПІБ_________________________________________
АДРЕСА____________________________________
ПАСПОРТ____________________________________
______________________________________________
ІПН______________________

ПІБ підпис ___________________________

Виконавець: _________________________________
(Підпис)

_____________________________________________
(ПІБ виконавця)

Один з оригіналів даного договору мною отриманий особисто___________ _________________________________
(підпис)
(ПІБ)

Фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), з якою укладається договір, ознайомлена з довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується окремим підписом вкладника
Вкладник __________________________(ПІБ)

___________
(підпис)

