
Договір № __________ банківського вкладу для фізичних осіб
«Тижневий в ГРИВНІ »

м.Київ __________ 201__ р.
АТ "ТАСКОМБАНК",  що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,  надалі за текстом - «Банк»,  від імені

якого діє Подільське відділення №27, в особі ______________________________________, що діє на підставі  довіреності № ___ від _______ 201_ р.
посвідченої______________________ з однієї сторони, та 

___________________________,  надалі  за  тексом  -  «Вкладник»,  паспортні  дані:  серія  ____  №  ______,  виданий  ________________,  «__»
_________р.,  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків:  ____________, із  другої  сторони,  разом  згадувані  в  тексті  як
«Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі - «Договір») про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Вкладник передає, а Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок № _________________  (надалі - «Депозитний рахунок») грошові
кошти  в  тимчасове  користування  в  сумі  _________  (___________________________)  (надалі  -  «Вклад»)  на  7  (сiм)  календарних  днів  надалі  -
«Період») з «__» _________р. по «__» _________р. включно (надалі - «Строк Вкладу»).
1.2. Процентна ставка за цим Договором розраховується з процентів, які залежать від Періоду залучення коштів на Депозитний рахунок та
нараховуються на Вклад згідно процентних ставок, наведених нижче у таблиці:

№ Періоду Період  Вкладу Процентна ставка, річних
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1.3. По закінченні (в останній день) Строку Вкладу, визначеного в пункті 1.1. цього Договору, та відсутності, наданої не пізніше ніж за 3
робочі дні до закінчення Строку Вкладу, письмової вимоги Вкладника про повернення Вкладу після закінчення Строку Вкладу, відповідно до
вимог п.1.10. цього Договору, Строк Вкладу автоматично продовжується кожного разу на той самий Період (надалі - Новий строк Вкладу),
але не більше 25 разів та на умовах, встановлених Банком. При цьому процентна ставка встановлюватиметься в розмірі, визначеного в
пункті 1.2. цього Договору.  
1.4. Вкладник зобов`язується внести до Банку грошовий Вклад в сумі вказаній в п.1.1. Договору  в день підписання цього Договоруготівкою
через касу Банку (Відділення) або шляхом безготівкового переказу з рахунків, відкритих у Банку.
1.5. У підтвердження внесення суми Вкладу на Депозитний рахунок, Банк видає Вкладнику документ, що відповідає вимогам, встановленим
чинним законодавством (належним чином оформлену квитанцію Банку та /або виписку з Депозитного рахунку, тощо).
1.6. Поповнення Вкладу за цим Договором не проводиться.
1.7. Проценти за користування Вкладом протягом Строку Вкладу (Нового строку Вкладу), нараховані відповідно, до п. 1.2. та п. 1.8. цього

Договору, виплачуються в останній день Строку Вкладу (Нового строку Вкладу) шляхом зарахування нарахованих процентів на
відкритий в Банку рахунок Вкладника № ________________. 

1.8. Проценти за користування Вкладом нараховуються щоденно на фактичний залишок за Депозитним рахунком за процентною ставкою,
передбаченою п.1.2.  цього Договору,  за  кожний календарний день зберігання коштів в межах Строку Вкладу (Нового строку
Вкладу), починаючи з дня, наступного за днем зарахування Вкладу на Депозитний рахунок, до дня, який передує фактичному
поверненню Вкладу Вкладнику. 

1.9. Повернення Вкладу здійснюється  зі спливом Строку Вкладу (Нового строку Вкладу), у порядку, визначеному у п.1.10. цього Договору.
1.10. Повернення Вкладнику суми  Вкладу та виплата процентів за користування Вкладом, нарахованих за Строк Вкладу (Новий строк

Вкладу) відповідно до умов цього Договору, здійснюється Банком шляхом переказу сум Вкладу та процентів на відкритий в Банку
рахунок Вкладника № _____________ в останній день Строку Вкладу (Нового строку Вкладу), при умові отримання Банком письмової
вимоги Вкладника відповідно до умов п. 1.3. цього Договору.

    Банк____________ -1- Вкладник____________
__



2. Умови договору
2.1.  Договір  набирає  чинності  з  моменту  його  підписання  Сторонами  (дата  Договору,  що   зазначена  першою  зверху  перед  текстом
преамбули цього Договору) та внесення Вкладником суми Вкладу.
2.2. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному  для кожної Сторони. Підписанням цього Договору
Вкладник підтверджує, що він отримав від Банку належним чином підписаний зі сторони Банку оригінальний примірник цього Договору.
2.3. Сторони домовилися, що всі інші умови договору, права та обов’язки сторін, вказані у Публічній пропозиції Банку. Підписанням цього
Договору Вкладник підтверджує, що повністю та безумовно приймає Публічну пропозицію Банку на укладання до Договору про комплексне
банківське обслуговування фізичних осіб (надалі - ДКБО), на умовах, зазначених в ДКБО.
2.4. Повернення вкладу гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Перед підписанням договору про відкриття депозитного 
рахунку я ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів,  з 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 гарантування вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО (http://www.fg.gov.ua/). Банк 
припиняє нарахування процентів за договором у 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.

3. Реквізити Сторін
"БАНК"

АТ "ТАСКОМБАНК"
"ВКЛАДНИК"

_____________________________

Ідентифікаційний код 09806443
Код банку 339500 
Коррахунок № 32005117701026 
в Національному Банку України
Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.
30.
Поштова адреса: 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.
Відділення: ______________________________
Адреса відділення: ________________________

Паспортні дані: 
серія __ № ________ виданий __________________________, ___________ 
року
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
______
Проживає за адресою: ______________________________

______________________________________

Від імені АТ "ТАСКОМБАНК" діє ____________________відділення №__
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" на 
підставі довіреності № ___від _______________ р. посвідченої 
___________________________________.

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
мп

Я, (вказується Прізвище, ім’я, по-батькові вкладника) підтверджую, що:

1.  до моменту укладання цього Договору, Банк ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб;                     
2. оригінал договору № (вказується номер договору)  банківського вкладу для фізичних осіб «(вказується назва вкладу)» від «__» ____ р., 
повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних клієнтів Банку, а також  відомості про мої права,  
визначені  Законом України «Про захист персональних даних» отримав (отримала). 

Підпис ______________                                                                             «_____» ____________  р.

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


    Банк____________ -2- Вкладник____________
__


