ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
(редакція набуває чинності з __________________ р.)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження якого: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р. (далі – «Банк», «ПАТ «МТБ БАНК»), з однієї сторони, та
Фізична особа, що приєдналась (акцепт) до цього Договору банківського вкладу (оферта) і прийняла його умови
(публічну пропозицію Банку необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви про приєднання до Договору банківського вкладу (далі – «Вкладник»), з іншої сторони, що далі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо –
«Сторона», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а
також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно,
уклали цей Договір банківського вкладу про наступне:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Цей Договір банківського вкладу регулює відносини між Банком та фізичною особою, щодо розміщення
фізичною особою на відкритому Банком вкладному (депозитному) рахунку грошових коштів та визначає порядок
нарахування і виплати Банком фізичній особі процентів, повернення грошових коштів фізичній особі після спливу
строку зберігання грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку або в інших випадках, обслуговування Банком вкладного (депозитного) рахунку та інші умови.
У разі приєднання фізичної особи до Договору банківського вкладу шляхом підписання Заяви про приєднання до
Договору банківського вкладу (надалі – Заява про приєднання / Заява про приєднання до Договору) та розміщення, фізичною особою на відкритому в Банку вкладному (депозитному) рахунку, грошових коштів, Банк нараховував
та виплачує фізичній особі проценти, повертає грошових коштів фізичній особі, після спливу строку зберігання грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку або в інших випадках, здійснює обслуговування вкладного (депозитного) рахунку згідно з умовами Договору
банківського вкладу та відповідної Заяви про приєднання.
1.2.
Визначення термінів, які використовуються у цьому Договорі банківського вкладу, наведені в цьому Договорі банківського вкладу та в чинному законодавстві України.
Договір - цей Договір банківського вкладу із всіма додатками, змінами та доповненнями до нього.
Вклад (депозит) - грошові кошти у готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які
прийняті Банком від фізичної особи, або які надійшли на ім’я фізичної особи на договірних основах на певний строк
зберігання або без зазначення такого строку (під процент), і підлягають виплаті фізичній особі згідно із законодавством України та умовами цього Договору та Заяви про приєднання.
Вкладник - фізична особа , яка розмістила грошові кошти на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому в Банку,
на договірних умовах.
Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, який відкривається Банком Вкладнику на договірній основі для зберігання грошей, які передаються Вкладником Банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого
строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Вкладнику згідно із законодавством України та умовами цього Договору та Заявою про приєднання.
Капіталізація - процес збільшення суми вкладу (депозиту) за рахунок процентів, нарахованих на вклад (депозит).
Операційний день Банку - діяльність Банку протягом робочого дня Банку, що пов'язана з реєстрацією, перевіркою, звіркою, обліком, контролем операцій (у тому числі прийманням від клієнтів документів на переказ і документів
на їх відкликання, заявок на договірне списання та здійснення їх оброблення, передавання та виконання) з відображенням їх у балансі Банку.
Операційний час Банку - частина операційного дня Банку, протягом якого здійснюється обслуговування клієнтів, у
тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та
виконані Банком протягом цього робочого дня Банку. Початок і закінчення операційного часу встановлюється Наказом/Розпорядженням Голови Правління Банку (чи особи ним уповноваженої) з урахуванням режиму роботи платіжних систем та доводиться до відома клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Банку
та/або шляхом оприлюднення відповідної інформації на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних
дошках, оголошеннях і т.п.), розташованих у доступних для клієнта місцях операційних залів Банку.
Поточний рахунок – рахунок, який відкривається Банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів згідно з умовами відповідного договору та вимог законодавства України.
Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу – рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу (платіжної
картки) з умовами відповідного договору та вимог законодавства України.
Представник – фізична особа, яка діє в інтересах малолітньої або неповнолітньої особи при відкритті вкладного
(депозитного) рахунку та/або розміщенні вкладу (депозиту) від імені малолітньої/неповнолітньої особи, а також фізична особа, яка на підставі довіреності діє в інтересах Вкладника при відкритті вкладного (депозитного) рахунку
та/або розміщенні вкладу (депозиту).
Сайт Банку - офіційний вебсайт Банку, розміщений за посиланням: www.mtb.ua .
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.
За даним Договором Вкладник розміщує у Банку (вклад (депозит)) на вкладний (депозитний) рахунок номер якого зазначений у Заяві про приєднання, у сумі та на строк, зазначені у Заяві про приєднання, а Банк зобов'язується повернути Вкладнику зазначений вклад (депозит) і виплатити проценти на нього на умовах і в порядку,
встановлених даним Договором та Заявою про приєднання. Отримані Банком грошові кошти від Вкладника після
закінчення операційного часу (в тому числі у суботу) Банк зараховує на вкладний (депозитний) рахунок не пізніше
наступного робочого (операційного) дня Банку.
2.2.
Процентна ставка за даним Договором встановлюється в розмірі, зазначеному у Заяві про приєднання.
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 вкладу (депозиту) з вкладного (депозитного) рахунку Вкладника.
Основою (базисом) при нарахуванні процентів є фактична кількість днів у календарному році.
2.3.
За даним Договором Вкладник обирає умови виплати нарахованих процентів в залежності від виду вкладу.
Види вкладів оприлюдненні на Сайті Банку. Можливі види виплати процентів:


щомісячно, - на поточний рахунок Вкладника (в т.ч., на поточний рахунок операцій за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів);

при закінченні строку зберігання вкладу (депозиту), - на поточний рахунок Вкладника (в т.ч., на поточний
рахунок операцій за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів);

капіталізація процентів (перерахування щомісячно процентів на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, зазначений у Заяві про приєднання).
Конкретні умови виплати процентів визначається у Заяві про приєднання, яка підписується Сторонами.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Вкладник зобов'язується:

письмово повідомляти Банк про зміну своїх реквізитів, зазначених у даному Договорі та у Заяві про приєднання, протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту зміни зазначених реквізитів.
3.2.
Банк зобов'язується:

видати Вкладнику документ, що підтверджує внесення грошових коштів Вкладником у Банк;

перерахування суми нарахованих процентів здійснюється Банком:

щомісячно, у перший робочий (операційний) день місяця, наступного за розрахунковим та у останній день
строку зберігання вкладу (депозиту), - на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким можуть здійснюватися із
використанням електронних платіжних засобів), вказаний у Заяві про приєднання, якщо Вкладником обрано щомісячну виплату нарахованих процентів;

у останній день строку зберігання вкладу (депозиту), - на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким
можуть здійснюватися із використанням електронних платіжних засобів), вказаний у Заяві про приєднання, якщо
Вкладником обрано виплату процентів при закінченні строку зберігання вкладу (депозиту);

щомісячно (у перший робочий (операційний) день місяця, наступного за розрахунковим) та у останній день
зберігання вкладу (депозиту) (для строкових вкладів), - на вкладний (депозитний) рахунок, вказаний у Заяви про
приєднання, якщо Вкладником обрано капіталізацію нарахованих процентів.
Якщо останній день зберігання вкладу (депозиту) припадає на неробочий (не операційний) для Банку день –Банк
перераховує відповідні суми нарахованих процентів у перший наступний робочий (операційний) день.
Відповідний варіант виплати нарахованих процентів зазначається у Заяві про приєднання та обирається
Вкладником самостійно згідно умов залучення вкладів (депозитів) у Банку.
У день закінчення строку зберігання грошових коштів за даним Договором, Банк зобов'язується перерахувати
Вкладнику на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким можуть здійснюватися із використання електронних
платіжних засобів), зазначений у Заяві про приєднання, нараховані, відповідно до умов даного Договору та Заяви
про приєднання, проценти та повернути вклад (депозит). Якщо день закінчення строку зберігання грошових коштів
припадає на неробочий (не операційний) для Банку день, перерахування Вкладнику на поточний рахунок (у т.ч.
рахунок операції за яким можуть здійснюватися з використання електронних платіжних засобів), зазначений у Заяві
про приєднання, вкладу (депозиту) та нарахованих процентів, здійснюється на наступний для Банку робочий (операційний) день.
3.3.
При відкритті вкладу на ім’я малолітньої та неповнолітньої особи: у день закінчення, згідно Заяви про приєднання, строку зберігання грошових коштів, тобто у день досягнення Вкладником 18-ти річного віку, за умови:
пред'явлення свідоцтва про народження Вкладника, паспорта Вкладника, реєстраційного номера облікової картки
платника податків Вкладника, - перерахувати Вкладнику на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким можуть здійснюватися із використанням електронних засобів), зазначені у Заяві про приєднання, нараховані, відповідно до умов даного Договору та Заяви про приєднання, проценти та повернути вклад (депозит). Якщо день закінчення строку зберігання грошових коштів припадає на неробочий (не операційний) для Банку день, перерахування
Вкладнику на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким можуть здійснюватися із використання електронних
засобів), зазначені у Заяві про приєднання, вкладу (депозиту), а також нарахованих, відповідно до умов даного
Договору та Заяви про приєднання, процентів на вклад (депозит), здійснюється на наступний для Банку робочий
(операційний) день. Зобов'язання Банку по виплаті нарахованих відповідно до умов даного Договору та Заяви про
приєднання, процентів і поверненню вкладу (депозиту) вважаються виконаними з моменту зарахування грошових
коштів на поточний рахунок (у т.ч. рахунок операції за яким можуть здійснюватися із використання електронних
платіжних засобів) Вкладника, зазначений у Заяві про приєднання, при цьому вкладний (депозитний) рахунок Вкладника закривається після повернення вкладу (депозиту) і виплати нарахованих процентів Вкладнику.
3.4.
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.
3.1.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1
За невиконання чи виконання з порушенням прийнятих на себе зобов'язань за даним Договором (неналежне виконання), Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
4.2
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.
4.3
За незаконне розголошення або використання банківської таємниці, Банк несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1.
Можливість поповнення вкладу (депозиту) визначається у Заяві про приєднання. У випадку відкриття
Вкладником вкладу (депозиту) із можливістю поповнення, - отримані Банком грошові кошти (вклад (депозит)) від
Вкладника після закінчення операційного часу (в тому числі у суботу) Банк зараховує на вкладний (депозитний рахунок Вкладника не пізніше наступного робочого (операційного) дня Банку. Обмеження, щодо можливих сум поповнення вкладу (депозиту), за наявності, зазначаються у Заяві про приєднання до Договору
5.2.

Для вкладу «У Десятку» діють наступні особливі умови:


у випадку ненадходження в Банк до дати визначеної у Заяві про приєднання письмової заяви Вкладника про
намір не продовжувати строк зберігання вкладу (депозиту) за цим видом вкладу, Банк автоматично продовжує
строк зберігання вкладу (депозиту) на кожні наступні 10 (десять) календарних днів. При цьому кількість автоматичних продовжень строку зберігання вкладу (депозиту) для вкладу «У Десятку» не перевищує 9 (дев’яти) періодів.
Для вкладу «У Десятку» відлік кожного нового продовженого строку зберігання вкладу (депозиту) починається від
дня наступного за датою закінчення попереднього строку зберігання вкладу (депозиту). При продовженні строку
зберігання вкладу (депозиту) відповідно до цього пункту, процентна ставка на кожний продовжений строк
зберігання вкладу (депозиту) встановлюється в розмірі процентної ставки по цьому вкладу (депозиту), яка діє у
Банку на дату продовження.
5.3. У разі відкриття вкладу (депозиту) на ім’я малолітньої та/або неповнолітньої особи: власником даного вкладу
(депозиту) є Вкладник. При цьому, до досягнення Вкладником 18–ти річного віку або повноліття, режим розпорядження рахунком, регламентується чинним законодавством України.
5.4. Повернення грошових коштів вкладу (депозиту) з рахунка Вкладника здійснюється Банком в порядку, встановленому даним Договором, за умови відсутності діючих договорів застави майнових прав Вкладника за даним Договором, укладених між Вкладником і Банком.
6. ДОГОВІРНЕ СПИСАННЯ
6.1. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні», цим Договором Вкладник уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з
усіх рахунків Вкладника, у тому числі з вкладних (депозитних) рахунків, поточних рахунків, поточних рахунків, операції за якими здійснюються за допомогою електронного платіжного засобу, відкритих в Банку та/або тих, що будуть відкриті в Банку після приєднання Вкладника к цьому Договору банківського вкладу і направляти їх на виконання грошових зобов’язань Вкладника та/або третіх осіб, що виступає позичальником за Договорами про споживчий кредит та/або на виконання наявних зобов’язань за іншими кредитними договорами у Банку, у т.ч. кредитних
договорів, наданих у формі овердрафту на поточний рахунок із використанням електронних платіжних засобів, у т.ч
заборгованості у вигляді несанкціонованого овердрафту, комісії за обслуговування будь-яких рахунків тощо.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Підписанням Заяви про приєднання до 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 Заяви про приєднання до 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».
7.2. 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.
7.3. Вкладник підписом Заяви про приєднання до Договору підтверджує, що має регулярний доступ до мережі Інтернет і дає згоду на надання Банком йому будь-якої інформації, на носії, відмінному від паперового, шляхом передачі зазначеної інформації на електронну пошту, номер мобільного телефону, надані Вкладником Банку. Вкладник, підписом Заяви про приєднання до Договору надає згоду на отримання будь-якої інформації, що розміщена на
Сайті Банку та не адресована Вкладнику персонально.
7.4. 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.
7.5. Цей вклад (депозит) на дату укладення цього Договору відповідає
/ не відповідає
терміну «вклад», що
передбачений абзацом третім пунктом 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825 (надалі «Інструкція»). Відповідно до
Інструкції, 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 процентів на такі
кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
7.6. Для строкових вкладів, на вимогу Вкладника, під час укладання Договору Банк надає йому розрахунок доходів
та витрат Вкладника, пов'язаних з розміщенням вкладу (депозиту), в якому зазначається наступна інформація на
дату звернення:
1) сума нарахованих процентів за весь строк зберігання вкладу (депозиту) передбачений Договором та Заявою про приєднання;
2) сума податків і зборів, які утримуються з Вкладника, за весь строк зберігання вкладу (депозиту) за Договором та Заявою про приєднання, із визначенням інформації, що Банк виконує функції податкового агента;
3) сума комісійних винагород та інші витрати Вкладника за періодами, що пов'язані з розміщенням та обслуговуванням вкладу (депозиту).
7.7. Сторони дійшли згоди, що протягом всього строку дії Договору, не рідше ніж один раз на календарний рік,
Банк ознайомлює Вкладника з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом надіслання
Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб засобами дистанційного банківського обслуговування (Інтернет – банкінг, СМС – банкінг, EMAIL – банкінг, Мобільний банкінг тощо), в електронній формі (з повідомленням Банка про одержання її Вкладником) /або у разі відсутності у Вкладника підключених послуг дистанційного банківського обслуговування - у паперовій формі (з повідомленням Банка про одержання її Вкладником).
У випадку неотримання Вкладником Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у спосіб визначений у
цьому пункті, а саме у випадку неотримання Банком повідомлення про одержання Вкладником Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення Вкладнику Довідки про систему гарантування вкладів фізичних, Банк, протягом 10 (десяти) днів з дати наступної після дати спливу 30 денного строку, додатково направляє на номер мобільного телефону Вкладника інформацію о необхідності Вкладнику
отримати у Банку зазначену Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
7.8. Підписуючи Заяву про приєднання до Договору, Вкладник підтверджує та погоджується на спосіб отримання
Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб передбачений пунктом 7.7. Договору протягом всього
строку зберігання вкладу (депозиту). При цьому, у випадку неотримання Вкладником Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, після виконання Банком своїх зобов’язань по проведенню заходів по ознайомленню

Вкладника з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, які визначені п.7.7. Договору, Вкладник підтверджує відсутність будь-яких претензій до Банку та підтверджує, що самостійно ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
7.9. Взаємовідносини Сторін не врегульовані цим Договором вирішуються відповідно до чинного законодавства
України. У разі внесення змін до законодавства України, що регулює відносини за Договором, Сторони домовились,
що вони будуть керуватися чинним законодавством без внесення змін до цього Договору.
7.10. Банк на вимогу Вкладника надає витяг з Договору, засвідчений уповноваженим працівником Банку.
7.11. Підписуючи Заяву про приєднання до Договору, Вкладник надає офіційну згоду Банку на передачу, зберігання, використання та поширення через ТОВ «Українське бюро кредитних історій», адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код ЄДРПОУ 33546706, інформації за договірними зобов'язаннями, необхідної для формування
кредитної історії згідно ст.7, 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також
згоден з тим, що інформація про неналежне виконання ним своїх зобов'язань за Договором буде зберігатись і оброблятися ТОВ «Українське бюро кредитних історій».
7.12. Текст цього Договору розміщено на Сайті Банку: www.mtb.ua
7.13. Місцем укладення даного Договору є адреса місцезнаходження Банку/підрозділу Банку.
8.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ
8.1.
Цей Договір набирає чинності з дати його розміщення на Сайті Банку: www.mtb.ua, для Вкладника – з дати
підписання ним Заяви про приєднання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань визначених цим
Договором та відповідною Заявою про приєднання.
8.2.
Для строкових вкладів (депозитів) зміна істотних умов Договору та внесення доповнень здійснюються виключно за взаємною згодою Сторін.
8.3.
Для вкладів (депозитів) на вимогу, Банк має право змінювати та доповнювати Договір, повідомляючи про
це Вкладника не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запровадження в дію таких змін - на Сайті Банку.:
www.mtb.ua, Вкладник має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати Договір. Неотримання Банком у письмовій формі будь-яких заперечень від Вкладника, до дати набрання чинності вказаних в цьому пункті
змін, свідчить про згоду Вкладника з такими змінами. При незгоді Вкладника із вказаними змінами, Вкладник зобов'язаний, до дати набрання чинності цих змін, письмово заявити про розірвання Договору. При цьому, Вкладник
приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку щодо внесення змін у
Договір на Сайті Банку: www.mtb.ua.
8.4.
Банк направляє на номер мобільного телефону та/або на електронну адресу Вкладника та/або засобами
послуг та/або через Сайт Банку, повідомлення, що носять інформаційний, рекламний, рекомендаційний або обов'язковий, для виконання Вкладником, характер, а Вкладник дає згоду на отримання зазначених, у цьому пункті Договору, повідомлень, у такий спосіб.
8.5.
В разі прийняття Банком рішення щодо розірвання ділових відносин з Вкладником з підстав, визначених ст.
10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та ст.64 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», цей Договір розривається Банком в односторонньому порядку, вкладний (депозитний) рахунок Вкладника закривається, з відповідним повідомленням Вкладника про це, засобами, визначеними цим Договором. Вклад (депозит) Вкладника Банк перераховує на власний рахунок Вкладника в іншому банку
за реквізитами, що надає Вкладник. У випадку ненадання Вкладником реквізитів для перерахування коштів на рахунок Вкладника в іншому банку, після закриття рахунку Вкладника грошові (вклад (депозит) обліковуються Банком
в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Банку.
8.6.
Сторони погодились, що у разі зміни найменування, номерів рахунків, коду, місцезнаходження Банку (відокремлених підрозділів Банку), Банк повідомляє Вкладника про зазначені зміни, без внесення змін у Заяву про
приєднання.
8.7.
Невід’ємну частину цього Договору складають Додатки:
- Заява про приєднання до Договору банківського вкладу (Додаток 1).
- Заява про приєднання до Договору банківського вкладу (нова редакція) (Додаток 2).
- Заява про приєднання до Договору банківського вкладу (Представник) (Додаток 3).
- Заява про приєднання до Договору банківського вкладу (Представник) (нова редакція) (Додаток 4).

Додаток 1.
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №
м.______
«__» _______ 20__ р.
Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі - «Банк»), в особі ___________________
що діє на підставі
___________________________, з одного боку, та Вкладник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків:
__________, паспорт серія__ та номер _________, виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання
зареєстровано за адресою: _______, що діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого боку, які разом іменуються в тексті цієї Заяви про
приєднання до Договору банківського вкладу – «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності
правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цю Заяву про приєднання до Договору банківського вкладу (надалі «Заява про приєднання») про наступне:
1. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
1.1. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Сторони дійшли згоди, що Вкладник розміщує в Банку вклад (депозит), а Банк повертає Вкладнику
зазначений вклад (депозит) і виплачує проценти, нараховані на вклад (депозит) на наступних умовах:
Вид вкладу (назва депозитної програми)
Сума вкладу (депозиту)
__ гривні (UAH)/ ___дол.США (USD)/ ____євро (EUR)
Номер вкладного (депозитного) рахунку, на якому розміщується вклад
(депозит)
*Строк, на який розміщується вклад (депозит)
з___ _____ 20__р. по ___ ______ 20__р. включно (або на вимогу)
Процентна ставка за вкладом (депозитом)
___% річних.
Виплата процентів за вкладом (депозитом)
Щомісячно/у кінці строку/капіталізація
Номер поточного рахунку для зарахування процентів
Номер поточного рахунку для повернення суми вкладу (депозиту)
після закінчення строку зберігання вкладу (депозиту)
Можливість поповнення суми вкладу (депозиту)
* Для строкових вкладів, крім вкладу «Повноліття»:
У випадку ненадходження в Банк до дати, що передує даті закінчення строку зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку,
визначеної у Заяві про приєднання, письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати зазначений строк зберігання вкладу (депозиту), Банк
автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на новий строк, що дорівнює основному строку зберігання вкладу (депозиту),
визначеному у Заяві про приєднання. При цьому, процентна ставка на новий строк зберігання вкладу (депозиту) встановлюється у розмірі
процентної ставки, що діє у Банку для даного виду вкладу та оприлюднена на офіційному Сайті Банку на день відповідного автоматичного
продовження строк зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника. Відлік кожного нового строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку починається від дня наступного за датою закінчення попереднього строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника.
Для вкладу «У Десятку»:
У випадку ненадходження в Банк до дати визначеної у Заяві про приєднання письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати строк
зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку», Банк автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на кожні наступні 10
(десять) календарних днів. При цьому кількість автоматичних продовжень строку зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку» не
перевищує 9 (дев’яти) періодів.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник заявляє, гарантує та підтверджує, що:
а) Вкладник ознайомлений із Тарифами Банку, що оприлюднені на офіційному Сайті Банку;
б) Вкладник безумовно приєднується до Договору банківського вкладу (далі – «Договір») і підтверджує Публічну пропозицію ПАТ «МТБ БАНК» на
укладання Договору банківського вкладу, яка розміщена на Сайті Банку: www.mtb.ua і безумовно приєднується до умов Договору.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Заяви про приєднання він/вона отримав/ла в день підписання цієї Заяви про приєднання, про зміну адреси або номеру мобільного
телефону Вкладник повідомлятиме Банк письмово.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник, як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на обробку та використання його особистих
персональних даних, без обмежень з метою надання йому фінансових послуг, передбачених Договором банківського вкладу та умовами цієї Заяви
про приєднання.
в) Вкладник підтверджує, що ознайомлений/а із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків-резидентів і нерезидентів. Вимоги цієї Інструкції для Вкладника є обов'язковими.
2.2. Ця Заява про приєднання є невід’ємною частиною Договору банківського вкладу, що розміщений на Сайті Банку: www.mtb.ua.
2.3. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» цією Заявою
Вкладник уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Вкладника, у тому числі з рахунків, що
зазначені у п.1.1. цієї Заяви.
2.4. Цю Заяву про приєднання укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну
силу.
2.5. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору, Вкладник підтверджує, що ознайомлений(а) з умовами відшкодування коштів за
Договором, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) і 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.
2.6. Цей вклад (депозит) на дату підписання цієї Заяви про приєднання відповідає
/ не відповідає
терміну «вклад», що передбачений
абзацом третім пунктом 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016
року № 825 (надалі Інструкція). Відповідно до Інструкції, 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, відповідно до Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2.7. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник підтверджує та надає згоду на отримання протягом всього строку зберігання вкладу
(депозиту) Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у спосіб, визначений Договором.
Я, _____________________________________________ своїм підписом підтверджую, що до укладення Договору банківського вкладу (до
підписання цієї Заяви про приєднання), Банк ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені Довідку
про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК
ВКЛАДНИК_________________________ (ПІБ, повністю)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»
Паспорт
серія
та
номер
____________,
виданий
Україна, 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28,
__________________________, __.__.____р., реєстраційний номер
код
ЄДРПОУ
21650966,
код
банку
328168,
IBAN:
облікової картки платника податків за даними Державного реєстру
UA063000010000032007103401026 в Національному банку України,
фізичних осіб – платників податків: _______________, місце прожикод банку 300001, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р.
вання зареєстровано за адресою:_________________________,
______________________________ (посада)
___________________(підпис) _________________ (ПІБ)
_____________________ _______________
м.п.

Додаток 2.
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №
(нова редакція)
м.____
«__» _______ 20__ р.
Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі - «Банк»), в особі ___________________
що діє на підставі
___________________________, з одного боку, та
Вкладник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, паспорт серія та номер _________, виданий
__________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, якій діє на підставі особистого
волевиявлення, з іншого боку, які разом іменуються в тексті цієї Заяви про приєднання до Договору банківського вкладу – «Сторони», попередньо
ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно,
вирішили внести зміни до умов розміщення вкладу (депозиту) та викласти Заяву про приєднання до Договору банківського вкладу (надалі - «Заява
про приєднання»), підписану Сторонами __.__.20__ р. у новій редакції, а саме:
1. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
1.1. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Сторони дійшли згоди, що Вкладник розміщує в Банку вклад (депозит), а Банк повертає Вкладнику
зазначений вклад (депозит) і виплачує проценти, нараховані на вклад (депозит) на наступних умовах:
Вид вкладу (назва депозитної програми)
Сума вкладу (депозиту)
__________ гривні (UAH)/ ___дол.США (USD)/ ____євро (EUR)
Номер вкладного (депозитного) рахунку, на якому розміщується вклад
(депозит)
*Строк, на який розміщується вклад (депозит)
з___ _____ 20__р. по ___ ______ 20__р. включно (або на вимогу)
Процентна ставка за вкладом (депозитом)
___% річних.
Виплата процентів за вкладом (депозитом)
Щомісячно/у кінці строку/капіталізація
Номер поточного рахунку для зарахування процентів
Номер поточного рахунку для повернення суми вкладу (депозиту) після
закінчення строку зберігання вкладу (депозиту)
Можливість поповнення суми вкладу (депозиту)
* Для строкових вкладів, крім вкладу «Повноліття»:
У випадку ненадходження в Банк до дати, що передує даті закінчення строку зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку,
визначеної у Заяві про приєднання, письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати зазначений строк зберігання вкладу (депозиту), Банк
автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на новий строк, що дорівнює основному строку зберігання вкладу (депозиту),
визначеному у Заяві про приєднання. При цьому, процентна ставка на новий строк зберігання вкладу (депозиту) встановлюється у розмірі
процентної ставки, що діє у Банку для даного виду вкладу та оприлюднена на офіційному Сайті Банку на день відповідного автоматичного
продовження строк зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника. Відлік кожного нового строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку починається від дня наступного за датою закінчення попереднього строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника.
Для вкладу «У Десятку»:
У випадку ненадходження в Банк до дати визначеної у Заяві про приєднання письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати строк
зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку», Банк автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на кожні наступні 10
(десять) календарних днів. При цьому кількість автоматичних продовжень строку зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку» не
перевищує 9 (дев’яти) періодів.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник заявляє, гарантує та підтверджує, що:
а) Вкладник ознайомлений із Тарифами Банку, що оприлюднені на офіційному Сайті Банку;
б) Вкладник безумовно приєднується до Договору банківського вкладу (далі – «Договір») і підтверджує Публічну пропозицію ПАТ «МТБ БАНК» на
укладання Договору банківського вкладу, яка розміщена на Сайті Банку: www.mtb.ua і безумовно приєднується до умов Договору.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Заяви про приєднання він/вона отримав/ла в день підписання цієї Заяви про приєднання, про зміну адреси або номеру мобільного
телефону Вкладник повідомлятиме Банк письмово.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник, як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на обробку та використання його особистих
персональних даних, без обмежень з метою надання йому фінансових послуг, передбачених Договором банківського вкладу та умовами цієї Заяви
про приєднання.
в) Вкладник підтверджує, що ознайомлений/а із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків-резидентів і нерезидентів. Вимоги цієї Інструкції для Вкладника є обов'язковими.
2.2. Ця Заява про приєднання є невід’ємною частиною Договору банківського вкладу, що розміщений на Сайті Банку: www.mtb.ua.
2.3. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» цією Заявою
Вкладник уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Вкладника, у тому числі з рахунків, що
зазначені у п.1.1. цієї Заяви.
2.4. Цю Заяву про приєднання укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну
силу.
2.5. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору, Вкладник підтверджує, що ознайомлений(а) з умовами відшкодування коштів за
Договором, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) і 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.
2.6. Цей вклад (депозит) на дату підписання цієї Заяви про приєднання відповідає
/ не відповідає
терміну «вклад», що передбачений
абзацом третім пунктом 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016
року № 825 (надалі Інструкція). Відповідно до Інструкції, 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, відповідно до Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2.7. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник підтверджує та надає згоду на отримання протягом всього строку зберігання вкладу
(депозиту) Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у спосіб, визначений Договором.
Я, _____________________________________________ своїм підписом підтверджую, що до укладення Договору банківського вкладу (до
підписання цієї Заяви про приєднання), Банк ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені Довідку
про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
БАНК
ВКЛАДНИК_________________________ (ПІБ, повністю)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»
Паспорт
серія
та
номер
____________,
виданий
Україна, 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код
__________________________, __.__.____р., реєстраційний номер
ЄДРПОУ 21650966, код Банку 328168, IBAN:
облікової картки платника податків за даними Державного реєстру
UA063000010000032007103401026
фізичних осіб – платників податків: _______________, місце прожив Національному банку України, код банку 300001, Ліцензія НБУ
вання зареєстровано за адресою:_________________________,
№66 від 19.03.2018р.
______________________________ (посада)
___________________(підпис) _________________ (ПІБ)

_____________________ _______________
м.п.
Додаток 3.
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №
м.____
«__» _______ 20__ р.
Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі - «Банк»), в особі ___________________
що діє на підставі
___________________________, з одного боку, та
Вкладник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, паспорт/свідоцтво про народження серія та
номер _________, виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, від імені
якого діє Представник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, паспорт серія та номер _________,
виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, або / на підставі
довіреності від __.__.20_- р., посвідченої ___________________________________________ та зареєстрованої в реєстрі за №___, з іншого боку,
які разом іменуються в тексті цієї Заяви про приєднання до Договору банківського вкладу – «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами
чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цю Заяву про приєднання
до Договору банківського вкладу (надалі - «Заява про приєднання») про наступне:
1. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
1.1. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Сторони дійшли згоди, що Вкладник розміщує в Банку вклад (депозит), а Банк повертає Вкладнику
зазначений вклад (депозит) і виплачує проценти, нараховані на вклад (депозит) на наступних умовах:
Вид вкладу (назва депозитної програми)
Сума вкладу (депозиту)
__________ гривні (UAH)/ ___дол.США (USD)/ ____євро (EUR)
Номер вкладного (депозитного) рахунку, на якому розміщується вклад
(депозит)
з___ _____ 20__р. по ___ ______ 20__р. включно (або на вимо*Строк, на який розміщується вклад (депозит)
гу)
Процентна ставка за вкладом (депозитом)
___% річних.
Виплата процентів за вкладом (депозитом)
Щомісячно/у кінці строку/капіталізація
Номер поточного рахунку для зарахування процентів
Номер поточного рахунку для повернення суми вкладу (депозиту) після закінчення строку зберігання вкладу (депозиту)
Можливість поповнення суми вкладу (депозиту)
* Для строкових вкладів, крім вкладу «Повноліття»:
У випадку ненадходження в Банк до дати, що передує даті закінчення строку зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку,
визначеної у Заяві про приєднання, письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати зазначений строк зберігання вкладу (депозиту), Банк
автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на новий строк, що дорівнює основному строку зберігання вкладу (депозиту),
визначеному у Заяві про приєднання. При цьому, процентна ставка на новий строк зберігання вкладу (депозиту) встановлюється у розмірі
процентної ставки, що діє у Банку для даного виду вкладу та оприлюднена на офіційному Сайті Банку на день відповідного автоматичного
продовження строк зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника. Відлік кожного нового строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку починається від дня наступного за датою закінчення попереднього строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника.
Для вкладу «У Десятку»:
У випадку ненадходження в Банк до дати визначеної у Заяві про приєднання письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати строк
зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку», Банк автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на кожні наступні 10
(десять) календарних днів. При цьому кількість автоматичних продовжень строку зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку» не
перевищує 9 (дев’яти) періодів.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник заявляє, гарантує та підтверджує, що:
а) Вкладник ознайомлений із Тарифами Банку, що оприлюднені на офіційному Сайті Банку;
б) Вкладник безумовно приєднується до Договору банківського вкладу (далі – «Договір») і підтверджує Публічну пропозицію ПАТ «МТБ БАНК» на
укладання Договору банківського вкладу, яка розміщена на Сайті Банку: www.mtb.ua і безумовно приєднується до умов Договору.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Заяви про приєднання він/вона отримав/ла в день підписання цієї Заяви про приєднання, про зміну адреси або номеру мобільного
телефону Вкладник повідомлятиме Банк письмово.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник, як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на обробку та використання його особистих
персональних даних, без обмежень з метою надання йому фінансових послуг, передбачених Договором банківського вкладу та умовами цієї Заяви
про приєднання.
в) Вкладник підтверджує, що ознайомлений/а із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків-резидентів і нерезидентів. Вимоги цієї Інструкції для Вкладника є обов'язковими.
2.2. Ця Заява про приєднання є невід’ємною частиною Договору банківського вкладу, що розміщений на Сайті Банку: www.mtb.ua.
2.3. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» цією Заявою
Вкладник уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Вкладника, у тому числі з рахунків, що
зазначені у п.1.1. цієї Заяви.
2.4. Цю Заяву про приєднання укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну
силу.
2.5. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору, Вкладник підтверджує, що ознайомлений(а) з умовами відшкодування коштів за
Договором, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) і 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.
2.6. Цей вклад (депозит) на дату підписання цієї Заяви про приєднання відповідає
/ не відповідає
терміну «вклад», що передбачений
абзацом третім пунктом 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016
року № 825 (надалі Інструкція). Відповідно до Інструкції, 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, відповідно до Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2.7. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник підтверджує та надає згоду на отримання протягом всього строку зберігання вкладу
(депозиту) Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у спосіб, визначений Договором.
Я, _____________________________________________ своїм підписом підтверджую, що до укладення Договору банківського вкладу (до
підписання цієї Заяви про приєднання), Банк ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені Довідку
про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»
Україна, 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, код Банку 328168,

IBAN: UA063000010000032007103401026 в Національному банку України, код банку 300001, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р.
ПРЕДСТАВНИК: _________________________ (ПІБ, повністю)
Паспорт серія та номер ____________, виданий __________________________, __.__.____р., реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: _______________, місце проживання зареєстровано за
адресою:_________________________,
ВКЛАДНИК: Паспорт серія та номер ____________, виданий _________________, __.__.____р., / свідоцтво про народження серія та номер
_________, виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: _______________, місце проживання зареєстровано за адресою:_____________.
ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
ПРЕДСТАВНИК
______________________________ (посада)
______________________ _______________
м.п.

___________________(підпис) _________________ (ПІБ)

Додаток 4.
ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №
(нова редакція)
м.____
«__» _______ 20__ р.
Банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК» (надалі - «Банк»), в особі ___________________
що діє на підставі
___________________________, з одного боку, та
Вкладник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, паспорт/свідоцтво про народження серія та
номер _________, виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, від імені
якого діє Представник - _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, паспорт серія та номер _________,
виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., місце проживання зареєстровано за адресою: _______, або / на підставі
довіреності від __.__.20_- р., посвідченої ___________________________________________ та зареєстрованої в реєстрі за №___, з іншого боку,
які разом іменуються в тексті цієї Заяви про приєднання до Договору банківського вкладу – «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами
чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, вирішили внести зміни до умов
розміщення вкладу (депозиту) та викласти Заяву про приєднання до Договору банківського вкладу (надалі - «Заява про приєднання»), підписану
Сторонами __.__.20__ р. у новій редакції, а саме:
1. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
1.1. Підписуючи цю Заяву про приєднання, Сторони дійшли згоди, що Вкладник розміщує в Банку вклад (депозит), а Банк повертає Вкладнику
зазначений вклад (депозит) і виплачує проценти, нараховані на вклад (депозит) на наступних умовах:
Вид вкладу (назва депозитної програми)
Сума вкладу (депозиту)
__________ гривні (UAH)/ ___дол.США (USD)/ ____євро (EUR)
Номер вкладного (депозитного) рахунку, на якому розміщується вклад
(депозит)
*Строк, на який розміщується вклад (депозит)
з___ _____ 20__р. по ___ ______ 20__р. включно (або на вимогу)
Процентна ставка за вкладом (депозитом)
___% річних.
Виплата процентів за вкладом (депозитом)
Щомісячно/у кінці строку/капіталізація
Номер поточного рахунку для зарахування процентів
Номер поточного рахунку для повернення суми вкладу (депозиту) після
закінчення строку зберігання вкладу (депозиту)
Можливість поповнення суми вкладу (депозиту)
* Для строкових вкладів, крім вкладу «Повноліття»:
У випадку ненадходження в Банк до дати, що передує даті закінчення строку зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку,
визначеної у Заяві про приєднання, письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати зазначений строк зберігання вкладу (депозиту), Банк
автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на новий строк, що дорівнює основному строку зберігання вкладу (депозиту),
визначеному у Заяві про приєднання. При цьому, процентна ставка на новий строк зберігання вкладу (депозиту) встановлюється у розмірі
процентної ставки, що діє у Банку для даного виду вкладу та оприлюднена на офіційному Сайті Банку на день відповідного автоматичного
продовження строк зберігання вкладу (депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника. Відлік кожного нового строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку починається від дня наступного за датою закінчення попереднього строку зберігання вкладу
(депозиту) на вкладному (депозитному) рахунку Вкладника.
Для вкладу «У Десятку»:
У випадку ненадходження в Банк до дати визначеної у Заяві про приєднання письмової заяви Вкладника про намір не продовжувати строк
зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку», Банк автоматично продовжує строк зберігання вкладу (депозиту) на кожні наступні 10
(десять) календарних днів. При цьому кількість автоматичних продовжень строку зберігання вкладу (депозиту) за вкладом «У Десятку» не
перевищує 9 (дев’яти) періодів.
2. ІНШІ УМОВИ
2.1. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник заявляє, гарантує та підтверджує, що:
а) Вкладник ознайомлений із Тарифами Банку, що оприлюднені на офіційному Сайті Банку;
б) Вкладник безумовно приєднується до Договору банківського вкладу (далі – «Договір») і підтверджує Публічну пропозицію ПАТ «МТБ БАНК» на
укладання Договору банківського вкладу, яка розміщена на Сайті Банку: www.mtb.ua і безумовно приєднується до умов Договору.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник підтверджує, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення,
свій примірник Заяви про приєднання він/вона отримав/ла в день підписання цієї Заяви про приєднання, про зміну адреси або номеру мобільного
телефону Вкладник повідомлятиме Банк письмово.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Вкладник, як суб’єкт персональних даних, надає згоду Банку на обробку та використання його особистих
персональних даних, без обмежень з метою надання йому фінансових послуг, передбачених Договором банківського вкладу та умовами цієї Заяви
про приєднання.
в) Вкладник підтверджує, що ознайомлений/а із змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків-резидентів і нерезидентів. Вимоги цієї Інструкції для Вкладника є обов'язковими.
2.2. Ця Заява про приєднання є невід’ємною частиною Договору банківського вкладу, що розміщений на Сайті Банку: www.mtb.ua.
2.3. На підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» цією Заявою
Вкладник уповноважує та доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з усіх поточних рахунків Вкладника, у тому числі з рахунків, що
зазначені у п.1.1. цієї Заяви.
2.4. Цю Заяву про приєднання укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках (по одному для кожної із Сторін), кожен з яких має рівну юридичну
силу.
2.5. Підписанням цієї Заяви про приєднання до Договору, Вкладник підтверджує, що ознайомлений(а) з умовами відшкодування коштів за
Договором, що гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) і 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.

2.6. Цей вклад (депозит) на дату підписання цієї Заяви про приєднання відповідає
/ не відповідає
терміну «вклад», що передбачений
абзацом третім пунктом 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016
року № 825 (надалі Інструкція). Відповідно до Інструкції, 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, відповідно до Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
2.7. Підписанням цієї Заяви про приєднання, Вкладник підтверджує та надає згоду на отримання протягом всього строку зберігання вкладу
(депозиту) Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб у спосіб, визначений Договором.
Я, _____________________________________________ своїм підписом підтверджую, що до укладення Договору банківського вкладу (до
підписання цієї Заяви про приєднання), Банк ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та надав мені Довідку
про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БАНК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»
Україна, 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ 21650966, код Банку 328168, IBAN:
UA063000010000032007103401026 в Національному банку України, код банку 300001, Ліцензія НБУ №66 від 19.03.2018р.
ПРЕДСТАВНИК: _________________________ (ПІБ, повністю)
Паспорт серія та номер ____________, виданий __________________________, __.__.____р., реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: _______________, місце проживання зареєстровано за
адресою:_________________________,
ВКЛАДНИК: Паспорт серія та номер ____________, виданий _________________, __.__.____р., / свідоцтво про народження серія та номер
_________, виданий __________ в _________________ «___» ____ ____ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: _______________, місце проживання зареєстровано за адресою:_____________.
ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
ПРЕДСТАВНИК
______________________________ (посада)
______________________ _______________
м.п.

___________________(підпис) _________________ (ПІБ)

