Типовой Договор банковского вклада (депозита)
(для вклада (депозита) «Морской» - с
ежемесячной выплатой процентов: физические
лица - резиденты)
МОРСЬКИЙ
ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) № _________
_________

________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" (ПАТ "МТБ БАНК"), далі за текстом - "Банк", що є платником податку на
прибуток на загальних підставах, в особі _______, який(а) діє на підставі Довіреності №_______ від _______, з одного боку, і
Громадянин (Громадянка) _________,паспорт серія ______ № _______, виданий _______, _______, реєстраційний номер
облікової картки платника податків _________, місце реєстрації: ____________, іменований(а) надалі "Вкладник", з іншого боку, разом
іменовані "Сторони", уклали даний Договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За даним Договором Вкладник розміщує у Банку грошові кошти (вклад (депозит)) на вкладний (депозитний) рахунок №
_______ (надалі - рахунок) у ___________ МФО 328168 у розмірі _________ (____________) на строк по ____________ включно, а Банк
зобов'язується повернути Вкладнику зазначений вклад (депозит) і виплатити проценти на нього на умовах і в порядку, встановлених даним
Договором. Отримані Банком грошові кошти (вклад (депозит)) від Вкладника після закінчення операційного часу (в тому числі у суботу)
Банк зараховує не пізніше наступного робочого (операційного) дня Банку.
1.2. Процентна ставка за даним Договором встановлюється в розмірі ________ % (___________) процентів річних. Проценти
нараховуються по фактичному залишку грошових коштів на рахунку за кожний календарний день, починаючи від дня, наступного за днем
надходження грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника і закінчується в день, що передує дню повернення чи
списання вкладу (депозиту) із рахунку Вкладника. Основою (базисом) при нарахуванні процентів є фактична кількість днів у календарному
році.
1.3. Після закінчення строку зберігання коштів, передбаченого п.1.1. даного Договору, кошти з рахунку, зазначеного у п.1.1
Договору повертаються Вкладнику шляхом перерахування на його власний поточний/картковий рахунок № ______________ у
____________, МФО 328168.
1.4. Нараховані відповідно до умов даного Договору проценти перераховуються на його власний поточний/картковий рахунок
№________________________ у __________________________, МФО 328168.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Вкладник зобов'язується:
2.1.1. Письмово повідомляти Банк про зміну своїх реквізитів, зазначених у даному Договорі, протягом 5 (п'яти) банківських днів з
моменту зміни зазначених реквізитів.
2.2. Банк зобов'язується:
2.2.1. Видати Вкладнику документ, що підтверджує внесення грошових коштів Вкладником у Банк.
обрати необхідне:
2.2.2. Щомісяця, _____ числа, перерахувати Вкладнику на поточний/картковий рахунок, зазначений у п.1.4. Договору, нараховані
відповідно до умов даного Договору проценти на вклад (депозит). Якщо _____ число місяця припадає на неробочий (не операційний) для
Банку день, перерахування Вкладнику на поточний/картковий рахунок, зазначений у п.1.4 Договору, нарахованих відповідно до умов
даного Договору процентів на вклад (депозит), здійснюється на наступний для Банку робочий (операційний) день. Якщо дата
перерахування процентів, визначена у цьому пункті, є відсутньою у розрахунковому місяці, перерахування Вкладнику на
поточний/картковий рахунок, зазначений у п.1.4 Договору, нарахованих відповідно до умов даного Договору процентів на вклад (депозит),
здійснюється в останній робочий (операційний) день розрахункового місяця.
або
2.2.2. Щомісяця, _____ числа, перерахувати Вкладнику на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, зазначений у п.1.1
Договору, нараховані відповідно до умов даного Договору проценти на вклад (депозит). Якщо _____ число місяця припадає на неробочий
(не операційний) для Банку день, перерахування Вкладнику на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, зазначений у п.1.1 Договору,
нарахованих відповідно до умов даного Договору процентів на вклад (депозит), здійснюється на наступний для Банку робочий
(операційний) день. Якщо дата перерахування процентів, визначена у цьому пункті, є відсутньою у розрахунковому місяці, перерахування
Вкладнику на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, зазначений у п.1.1 Договору, нарахованих відповідно до умов даного Договору
процентів на вклад (депозит), здійснюється в останній робочий (операційний) день розрахункового місяця.
2.2.3. У день закінчення, передбаченого п.1.1. даного Договору, строку зберігання грошових коштів за даним Договором,
перерахувати Вкладнику на поточні/карткові рахунки, зазначені у п.п.1.3., 1.4. Договору, нараховані відповідно до умов даного Договору
проценти та повернути вклад (депозит). Якщо день закінчення строку зберігання грошових коштів за даним Договором приходиться на
неробочий (не операційний) для Банку день, перерахування Вкладнику на поточні/карткові рахунки, зазначені у п.п.1.3., 1.4. Договору,
вкладу (депозиту), а також нарахованих відповідно до умов даного Договору, процентів на вклад (депозит), здійснюється на наступний для
Банку робочий (операційний) день.
2.3. Зобов'язання Банку по виплаті нарахованих, відповідно до умов даного Договору, процентів і поверненню вкладу (депозиту)
вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточні/карткові рахунки Вкладника, зазначені у п.п.1.3., 1.4.Договору,
при цьому рахунок Вкладника закривається після повернення вкладу (депозиту) і виплати нарахованих процентів Вкладнику.
2.4. Банк гарантує дотримання банківської таємниці по операціях за рахунками Вкладника та зобов’язується не розголошувати
третім особам інформацію про Вкладника, що містить банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації
є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання чи виконання з порушенням прийнятих на себе зобов'язань за даним Договором (неналежне виконання),
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
3.2. Банк звільняється від відповідальності за неповернення чи несвоєчасне повернення грошових коштів Вкладника, розміщених
на рахунку відповідно до умов даного Договору, а також виплату Вкладнику процентів, що нараховуються на суму вкладу (депозиту), у
випадку введення органами державної влади і керування (Верховною Радою, Національним банком України й ін.) обмежень на повернення
вкладів.
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3.3. За незаконне розголошення або використання банківської таємниці,
законодавством України.

Банк несе відповідальність, передбачену чинним

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Поповнення вкладу (депозиту) на рахунку передбачене умовами даного Договору. Отримані Банком грошові кошти (вклад
(депозит)) від Вкладника після закінчення операційного часу (в тому числі у суботу) Банк зараховує та списує не пізніше наступного
робочого (операційного) дня Банку. Загальна сума грошових коштів, на яку Вкладником здійснюється поповнення рахунка, протягом 60
(шістдесяти) календарних днів до закінчення строку зберігання грошових коштів за даним Договором, не повинна перевищувати 5 000
(П‘ять тисяч) доларів США / Євро 00 центів. При цьому, після кожного поповнення рахунка Вкладника Банк видає документ, що
підтверджує внесення грошових коштів Вкладником у Банк.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Підписанням цього Договору Сторони надають одне одному добровільну, повну і безумовну згоду на обробку кожною із
Сторін відповідних персональних даних фізичних осіб, які зазначені у якості підписантів цього Договору. Обробка отриманих Сторонами
персональних даних здійснюватиметься Сторонами виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, в обсязі і в
межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних».
5.2. Зміни істотних умов цього Договору та внесення доповнень до цього Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін,
шляхом укладання відповідних додаткових угод, які після підписання їх Сторонами є невід'ємною частиною цього Договору.
5.3. Спори, що виникають у процесі дії даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення
спору шляхом переговорів, Сторони вирішують його в судовому порядку, без претензійного порядку врегулювання спору, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
5.4. Умови відшкодування коштів за Договором, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд),
регулюються статтею 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який розміщено на офіційній сторінці Фонду в
мережі Інтернет - www.fg.gov.ua, в розділі Законодавство http://www.fg.gov.ua/legislation. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу,
включаючи проценти, 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. Сума граничного розміру
відшкодування коштів за вкладами вказано в п. 1 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який
розміщено на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - www.fg.gov.ua, в розділі Законодавство http://www.fg.gov.ua/legislation.
Перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти за Договором, вказані в п. 4 статті 26 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», який розміщено на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - www.fg.gov.ua, в розділі
Законодавство http://www.fg.gov.ua/legislation.
5.5. У випадку виведення Фондом Банку з ринку нарахування процентів за цим Договором припиняються у день початку
процедури виведення (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", - у день прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
5.6.Відшкодування коштів Фондом за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 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 ліценції та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом
гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
5.7. На вимогу Вкладника Банк надає графік розрахунку доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням Вкладником вкладу на
рахунку.
5.8. Даний Договір складений у 2-х примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
Я, _____________________________________________ своїм підписом підтверджую, що з Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб ознайомлений/ознайомлена.

____________/___________________/
Підпис
ПІБ вкладника
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Місцезнаходження та банківські реквізити Банку:
______, _____, _______
.
Місцезнаходження підрозділу Банку:
______, _______, ________
Телефон Інформаційно-довідкової служби Банку: 0-800-500-255; Адреса Сайту Банку: mtb.ua
Адреса і паспортні дані Вкладника:
Місце реєстрації: _________, Адреса для кореспонденції: ___________, паспорт серія ________ № _________, виданий ______,
__________, Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________
Другий примірник Договору банківського вкладу (депозиту) №_____ від ______я, ___________________ (ПІБ), отримав/ла, що підтверджую
підписанням даного Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК
ВКЛАДНИК
____________________/_______/
М. П.

____________________/_______/

