Заява про приєднання № ____________
до Умов та Правил Розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням
технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему «Приват 24 для бізнесу»:
вид вкладу — «Строковий депозит»

м. Київ

від «_____» ______________________ _______ р.

Клієнт: Фізична особа — підприємець _________________, РНОКПП: _____________, що діє на підставі
Свідоцтва про державну реєстрацію/або виписки із Єдиного державного реєстру фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань,
_______________________, яка/який діє на підставі Довіреності від ___.___.___ року № ___ посвідченої
приватним нотаріусом ______________міського нотаріального округу _________________ за
реєстровим № ___ від імені Фізичної особи-підприємця ________________ (далі — «Клієнт»), РНОКПП:
_____________, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію/або виписки із Єдиного
державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,
на підставі статті 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 «Приват 24 для бізнесу»» Умов та Правил
надання банківських послуг (далі — «Умови та Правила») акціонерного товариства комерційний банк
«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.
1. Предмет Договору
1.1. Банк приймає від Клієнта тимчасово вільні грошові кошти (далі — «Вклад») в сумі та на строк,
зазначених у цій Заяві 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
_____________(_____________________________) _____________, на депозитний рахунок, вказаний у
п. 2.3. цього Договору, на строк, вказаний в п. 2.4 цього Договору. Датою внесення Вкладу вважається
дата надходження коштів на депозитний рахунок.
2.2. Банк зобов'язується виплачувати Клієнту проценти з розрахунку процентної ставки в розмірі
_________(_________________________________) % річних.
При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та списання грошових
коштів за депозитним рахунком.
Банк при нарахуванні Клієнту процентів за Вкладом виконує всі функції податкового агента.
Оподаткування нарахованих процентів за вкладом проводиться в порядку, встановленому чинним
законодавством України.

2.3. Клієнт протягом 3 (трьох) банківських днів від дати підписання цього Договору та відкриття
депозитного рахунку зобов'язується перерахувати Вклад у сумі, обумовленій в п. 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. Грушевського, 1Д
2.4. Цей Договір набирає чинності від дати підписання Договору та відкриття депозитного рахунку і діє
до «______» _______________ 20_____ р.
Сторони узгодили, що у разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу у дату, що зазначена у п.
2.4 цієї Заяви і Банк не заперечує проти подовження Вкладу, Вклад автоматично подовжується ще на
один такий самий строк. Строк вкладу подовжується неодноразово, автоматично, без явки Клієнта в
Банк та без укладення додаткових угод до Договору.
Процентна ставка за подовженим Вкладом встановлюється на рівні поточної процентної ставки Банку,
яка діє на дату подовження строку Вкладу. Про розмір процентної ставки за подовженим Вкладом Банк
повідомляє Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.2.6.7 Умов та Правил.
2.5. Банк зобов'язується виплачувати Клієнту проценти за Вкладом:
щомісяця – в останній календарний день місяця на поточний рахунок Клієнта- так;
у кінці строку Вкладу разом зі сплатою коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта;
щомісяця – в останній календарний день місяця шляхом зарахування процентів до суми Вкладу
(капіталізація накопичених процентів за Вкладом) з подальшим нарахуванням процентів на суму
поповнення за процентною ставкою цього Договору- так.
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.
2.6. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта проценти за Вкладом нараховуються
та виплачуються за зниженою процентною ставкою з розрахунку ____(________________) % річних за
період фактичного строку дії Договору.
У разі дострокового розірвання з ініціативи Клієнта Договору, за умовами якого проценти виплачуються
щомісяця шляхом зарахування процентів до суми Вкладу (капіталізація накопичених процентів),
проценти за Вкладом нараховуються та виплачуються за зниженою процентною ставкою з розрахунку
____(________________) % річних за весь строк фактичного розміщення виключно початкової суми
Вкладу.
При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та списання грошових
коштів за депозитним рахунком.
У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта різниця між сумою раніше виплачених
процентів і сумою процентів, перерахованою за зниженою процентною ставкою з розрахунку
____(________________) % річних на початкову суму вкладу, утримується Банком із суми вкладу під час
його повернення Клієнту.
У разі подовження строку Вкладу один або кілька разів – проценти за попередні строки сплачуються в

повному обсязі, у тому числі за початковою сумою Вкладу та нарахованими процентами, що додавалися
до початкової суми Вкладу. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта у
наступному строку, після подовження строку Вкладу, за умови, що строк, на який було подовжено, ще не
сплинув, проценти за Вкладом Клієнту виплачуються за зниженою процентною ставкою за строк
фактичного розміщення коштів Вкладу виключно на суму, що склалася на дату подовження (без суми за
довкладенням нарахованих процентів у дату подовження), починаючи з дати подовження строку Вкладу.
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 статті 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 Банку 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. Інші умови
3.1. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, здійснюються
шляхом направлення Банком Клієнту пропозиції щодо внесення змін у спосіб, узгоджений Сторонами у
п. 3.5.2.6.4 Умов та Правил не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться
зміни, при цьому додаткові угоди не укладаються.
В разі, якщо Клієнт не звернувся до Банку із письмовим запереченням щодо прийняття запропонованих
змін у строк 5 календарних днів з моменту направлення повідомлення, зміни вважаються узгодженими
із Клієнтом за принципом мовчазної згоди.
Сторони узгодили, що таке направлення повідомлення є внесенням змін до Договору, що здійснені та
узгоджені Сторонами належним чином, та не є одностороннім внесенням змін до Договору.
3.2. Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або відповідно до положень
пунктів 3.5.2.2.11.2 – 3.5.2.2.11.5 Умов та Правил або за настання інших обставин, встановлених
вимогами чинного законодавства.
3.3. Сторони домовились, що права та обов’язки Сторін встановлені в пунктах 3.5.2.2.3 – 3.5.2.2.6 Умов
та Правил.

3.4. За невиконання або неналежне виконання умов договору Сторони несуть відповідальність
відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.5. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що Банком надано йому інформацію, передбачену
частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг».
3.6. Примірник цієї Заяви направляється в особистий акаунт Клієнта у Cистемі «Приват 24 для бізнесу»
(веб-версія).
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КЛІЄНТ:
П.І.Б. фізичної особи - підприємця: ____________________________________________________.
Юридична адреса (фактичне місцезнаходження): ________________________________________.
РНОКПП: ___________________. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної
особи - підприємця:_______________________________ у_____________________.
Поточний рахунок № ____________________________.
Телефон: ____________________.
Дата реєстрації в ДПСУ: __________________ р. у ГУ ДПС у __________________ області.
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 «Приват 24 для бізнесу», Пошта - vipcorp@privatbank.ua
Підписи СТОРІН:
Від імені БАНКУ
Керівник Дирекції по роботі
з бізнес-клієнтами ГО
АТ КБ «ПриватБанк»
Заіграєв Є.О.
_____________________________
Підпис

Від імені КЛІЄНТА

_____________________________
_____________________________
(П.I.Б)
_____________________________
Підпис

