
 
 
 

Заява про приєднання № ____________ 

до Умов та Правил Розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням 

технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему Приват24: 

вид вкладу — Строковий депозит “Тижневий плюс” 

 

м. _____________________________                          від «_____» ______________________ _______ р. 

 

Клієнт: ________________ (повне найменування Клієнта), в особі _____________ (посада уповноваженої особи 

Клієнта),_______________ (П.І.Б. уповноваженої особи Клієнта), яка/який діє на підставі 

Статуту/Положення/Довіреності від ___.___.___ року, посвідченої приватним нотаріусом 

______________міського нотаріального округу _________________ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___ 

(якщо діє на підставі статуту, ким посвідчено не зазначати) на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, 

цією Заявою приєднується до підрозділів “Загальні положення” та “Розміщення коштів на депозитному рахунку, 

в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему Приват24” 

Умов та Правил надання банківських послуг (далі —Умови та Правила) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” (далі - Банк), що розміщені в мережі Інтернет за адресою 

https://privatbank.ua/terms, в редакції, чинній на дату підписання цієї Заяви, які разом становлять Договір 

банківського вкладу (далі — Договір), приймає всі права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі та 

зобов'язується їх належним чином виконувати, що засвідчується підписом Клієнта _______________________. 

                                                                                          (П.І.Б. уповноваженої особи Клієнта-сторони Договору) 

1. Предмет Договору 

1.1. Банк приймає від Клієнта тимчасово вільні грошові кошти (далі - “Вклад”) та зобов'язується виплачувати 

Клієнту суму Вкладу та проценти на неї в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

2. Істотні умови Договору 

2.1. За цим Договором Клієнт вносить Вклад у сумі 

_____________(______прописом _______________________) _____валюта________, на депозитний рахунок, 

вказаний у п.2.3. цього Договору, на строк, вказаний   в пункті 2.4. цього Договору. Датою внесення Вкладу 

вважається дата надходження коштів на депозитний рахунок. Сторони узгодили можливість здійснення 

довкладення протягом строку Вкладу. 

2.2. Банк зобов'язується виплачувати Клієнту проценти з розрахунку процентної ставки в розмірі 

_________(________________прописом__________________) % річних. 

При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та списання грошових коштів (у тому 

числі за довкладеннями) за депозитним рахунком. 

 

 
 
Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА 
Голова Правління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» _____________________________ 
Петр Крумханзл  (П.I.Б) 

 



Сторони узгодили, що розмір відсотків за Вкладом змінюється в наступному порядку: при пролонгації відповідно 

до порядку, що визначений пунктом 2.4. цього Договору, на 8-й, 15-й, 22-й календарні дні розміщення Вкладу, 

процентна ставка зростає на 0,5% річних, на 31-й календарний день - на 1% річних, починаючи з дати 

пролонгації Договору до закінчення строку Вкладу, з урахуванням положень п.2.6. цього Договору. 

2.3. Клієнт  протягом 3 (трьох) банківських днів від дати відкриття депозитного рахунку та підписання цього 

Договору зобов'язується перерахувати Вклад у сумі, обумовленій в пункті 2.1. цього Договору, за наступними 

реквізитами: 

 BENEFICIARY: 

 ACCOUNT : _______________________ 

 FOR FIRM “ ____________________“, 

 BENEFICIARY BANK: JSC CB “PRIVATBANK” 

 ADDRESS OF THE BANK: UKRAINE, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1Д 

2.4. Строк розміщення Вкладу встановлюється по «______» ________________р. 

Сторони узгодили, що в разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу зі спливом строку, що зазначений 

у абз.1 цього пункту, то протягом перших 30 календарних днів від дати розміщення Вкладу, строк Вкладу 

автоматично продовжується на 7 календарних днів, а після спливу семиденного строку, в разі, якщо Клієнт не 

вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку - ще на 7 календарних днів. В разі, якщо Клієнт не 

вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку - ще на 9 календарних днів. Починаючи з 31-го 

календарного дня, в разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку, строк Вкладу 

автоматично продовжується на кожні 30 календарних днів. 

Порядок пролонгації строку та застосування рівня процентної ставки за Вкладом такі: 

День Вкладу Строк пролонгації (період) 

 
Розмір, на який збільшується 

відповідна ставка у певному 
періоду 

8-й день Пролонгація на 7 днів 
 
зростає на 0,5% річних 
 

15-й день Пролонгація на 7 днів 
 
зростає на 0,5% річних 
 

22-й день Пролонгація на 9 днів 
 
зростає на 0,5% річних 
  

31-й день Пролонгація на30 днів 
  
зростає на 1% річних 
 

 
61-й день та кожні наступні 

30 днів 
 

Пролонгація  на 30 днів 

 

 
процентна ставка, що зафіксована у 

п.2.2. Договору, збільшується на 
2,5 % річних 

 

Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА 
Голова Правління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» _____________________________ 
Петр Крумханзл  (П.I.Б) 
 



2.5. Банк зобов'язується виплачувати Клієнту процентну ставку за Вкладом: 

щомісяця, кожного останнього числа місяця - так; 

у кінці строку Вкладу ____. 

Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою Вкладу або за письмовою 

заявою Клієнта перераховуються у поповнення Вкладу з подальшим подовженням строку дії цього Договору на 

підставі укладання Додаткової угоди. 

2.6. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта проценти за Вкладом нараховуються та 

виплачуються з урахуванням відповідної ставки періодів пролонгації, що наведені у таблиці до п.2.4., наступним 

чином: 

- у повному обсязі сум нарахувань за усі періоди, що сплинули на день надання Клієнтом заяви про повернення 

Вкладу; 

- за період, що ще не сплинув на день надання Клієнтом заяви з повернення Вкладу, проценти нараховуються 

та виплачуються за ставкою попереднього періоду за строк фактичного розміщення коштів Вкладу, починаючи 

з дати останнього подовження строку дії Договору. 

У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта різниця між сумою раніше виплачених 

процентів і сумою процентів, перерахованою за ставкою попереднього періоду, утримується Банком із суми 

Вкладу під час його повернення Клієнту. 

2.7. Клієнт має право поповнювати суму Вкладу протягом строку дії Договору шляхом перерахування коштів на 

депозитний рахунок, вказаний у п.2.3. цього Договору. 

2.8. 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 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. 

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. 

3. Договірне списання 

 3.1. Клієнт доручає Банку здійснювати переказ грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку Клієнта  

№ _______________, відкритому в Банку, на депозитний рахунок Клієнта  № __________________, відкритий в 

Банку (здійснювати договірне списання): 

 

Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА 
Голова Правління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» _____________________________ 
Петр Крумханзл  (П.I.Б) 

 

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


у сумі _____ (гривень) 

 у сумі залишку на рахунку 

 до незнижувального залишку рахунку у сумі ______ (гривень) 

Щоденно, починаючи з _______о ______ годині 

Щонеділі, починаючи з ___________у _________(день неділі) о ______ годині 

Щомісяця, починаючи з_________у (перший день місяця, останній день місяця, дата місяця) о ______ годині 

3.3. Строк дії договірного списання з _____________________р. по ___________________________р. 

4. Інші умови 

4.1. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди. 

 

 

 

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:клієнти МСБ — Контакт-центр 3700, Онлайн допомога 
Клієнти Корпоративного бізнесу - VIP-контакт-центр +380739000010, Чат з веб-версії Приват24 Бізнес,Пошта - 
vipcorp@privatbank.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) (Пiдпис) 
 

 
 

mailto:vipcorp@privatbank.ua

