
  
  Договір приєднання № ___________________________________________

ПРО РОЗМІЩЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ
“ВІЛЬНИЙ ВИБІР”

м. _____________________________ від «_____» ______________________ _______ р.

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                       (найменування організації-вкладника)
далі «КЛІЄНТ», в особі
_________________________________________________________________________________, 
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
діючого на підставі Статуту, з одного боку, та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
“ПРИВАТБАНК”, далі «БАНК», в особі Голови Правління Банку Петра Крумханзла, діючого на 
підставі Статуту, з іншого боку, разом «СТОРОНИ», уклали Договір про розміщення грошових коштів 
на строковому депозиті, далі «Договір », про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є внесення КЛІЄНТОМ та прийняття БАНКОМ тимчасово вільних 

грошових коштів, далі вкладу, у сумі та на строк, що зазначені, з обов'язками виплачувати 
КЛІЄНТУ суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, що встановлені Умовами та 
Правилами розміщення грошових коштів на депозитному рахунку суб’єктів господарства у тому 
числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту Приват24, що до 
порядку розміщення грошових коштів на строковому депозиті.

2. IСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором КЛІЄНТ вносить тимчасово вільні грошові кошти, далі вклад, у сумі 

_____________(______________________________) _____________, на депозитний рахунок, на
             прописом                                             валюта

      строк, вказаний в пункті 2.4. цього Договору. Датою внесення вкладу вважається дата надходження
коштів на депозитний рахунок.

2.2. За користування вкладом БАНК зобов'язується виплачувати КЛІЄНТУ проценти з розрахунку 
процентної ставки в розмірі _________(__________________________________) % річних.

                                             прописом
2.3. КЛІЄНТ зобов'язується перерахувати вільні грошові кошти у сумі, обумовленій в пункті 2.1. цього

Договору за наступними реквізитами:
BENEFIСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУCIСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУARY:
ACCOUNT : _______________________
FOR FIRM “ ____________________“,
BENEFICIARY BANK: JSC CB “PRIVATBANK”
ADDRESS OF THE BANK:  UKRAINE, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
протягом 3 (трьох) банківських днів від дати відкриття депозитного рахунку та формування цього 
Договору.

2.4. Строк розміщення грошових коштів на депозитному рахунку встановлюється по «______» _____р.
       За депозитом передбачене автоматичне подовження на той самий строк без зміни інших 

параметрів вкладу з встановленням відсоткової ставки, що діє у БАНКУ на дату очікуваного 
завершення договору та його подовження, починаючи з дати подовження. .

2.5. Проценти по вкладу виплачуються КЛІЄНТУ:
      щомісяця- так ;

у кінці строку депозиту - __.
      Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою вкладу, або, за 

письмовою заявою КЛІЄНТА, перераховуються у поповнення вкладу з подальшим подовженням 
терміну дії цього Договору на підставі укладання Додаткової Угоди з урахуванням цих змін.

 
Від імені БАНКУ                                                                                                                            Від імені КЛІЄНТА
Петр Крумханзл



2.6.У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи КЛІЄНТА, проценти за депозитом нараховуються
та  сплачуються  за  ставкою відповідно  до  фактичного строку  розміщення  коштів  депозиту  на  депозитному
рахунку за наступною шкалою:

Строк розміщення, дні Процентна ставка % річних (простих)
значення змінні

до 30 0,1

31-60 

61-90

91-180

181-270

271-366

При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та списання грошових коштів за 
депозитним рахунком; різниця між сумою раніше виплачених процентів і сумою процентів, перерахованою за 
зниженою процентною ставкою, утримується Банком із суми вкладу при його поверненні КЛІЄНТУ. 
У разі подовження строку Договору один або кілька разів –проценти за попередні строки сплачуються в 
повному обсязі у день подовження строку.
При розірванні Договору з ініціативи КЛІЄНТА після подовження строку вкладу, за умови,  що строк 
подовження ще не сплинув, проценти за депозитом за поточний строк нараховуються та сплачуються за шкалою
ставок  відповідно до фактичного строку розміщення коштів депозиту, що наведена, починаючи з дати 
подовження депозиту.

2.7. Повернення вкладу гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - "Фонд"). 
Підписанням цього Договору я підтверджую, що ознайомився з довідкою про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами та 
переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів Фонду розміщена 
на сайті ФГВФО (www.fg.gov.ua).

       Банк припиняє нарахування процентів за договором в день початку процедури виведення Фондом 
банку з ринку, або у день прийняття Національним банком України рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку. Відшкодування фондом коштів за вкладом в іноземній 
валюті відбувається в гривні за офіційним курсом Національного банку на день початку процедури
виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації або на день початку ліквідації 
банку.
На цей вклад на дату укладення договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів в 
рамках гарантованої суми відшкодування згідно Закону України "Про систему гарантування 
вкладiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у в фiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у зичних осiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у б" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у 
наданні ПриватБанку професійних послуг як аудитор, оцінювач і з дня припинення надання послуг
до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних не минув один рік.
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.

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений(а) _________підпис

 Від імені БАНКУ                                                                                                                            Від імені КЛІЄНТА
Петр Крумханзл

http://www.fg.gov.ua/).


Подальше надання КЛІЄНТУ Довідки Банк здійснює шляхом її розміщення та оновлення не рідше 
одного разу в рік в Інтернет мережі на сайті pb.ua в розділі Фонд гарантування вкладів, де КЛІЄНТ 
може ознайомитися з нею.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КЛІЄНТ:
Найменування підприємства: 
_____________________________________________________________________________________.
Юридична адреса (фактичне місцезнаходження): 
_____________________________________________________________________________________.
Організаційно-правова форма підприємства: 
_____________________________________________________________________________________.
Форма власності: _____________________________________________________________________________________.
Код ЄДРПОУ _____________________, зареєстрований ________________________________ р. у 

____________________________________________ виконкомі ____ _________________________. Справа реєстрації № 

_________________________. Поточний рахунок № ________________________. 

П. І. Б. головного бухгалтера: _________________________________, телефон: ___________________.
Дата реєстрації в податковій адміністрації: ___________________ р. у ДПА ______________________________________ 

району    м. _____________________________________.

БАНК:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”:
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, кореспондентський рахунок у Національному банку України 
UA173000010000032003102901026, код ЄДРПОУ 14360570.

Контактні реквізити:
клiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у єнти МСБ — контакт-центр 3700,  Онлайн допомога
клiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у єнти VIP -  VIP-контакт-центр +380739000010,  Чат з веб-версії Приват24 Бізнес, 
Пошта – viв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у pcorp@priв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у vatbank.ua

Підписи СТОРІН:
Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА
Голова Правління
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» _____________________________
Петр Крумханзл

(П.I.Б)
______________________________ 

М. п. М. п.

Договір отримав(-ла): ________________________________________________ _______________
(П. I. Б., посада)                   (Пiв фiзичних осiб" за винятком випадків, якщо вкладник надавав або прямо брав участь у дпис)


