Додаток 1
до Стандарт банківського продукту
для приватних клієнтів
«Банківський вклад фізичної особи «ГНУЧКИЙ»
ДОГОВIР № ___
банківського вкладу фізичної особи «ГНУЧКИЙ»
м. Київ

_____.______________ 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», надалі “Банк”, в особі
який діє на підставі
, з однієї сторони, та
_________________________________________________________________________________________
___________________________,
в подальшому – «Вкладник», з другої сторони, в подальшому «Сторони», уклали цей договір, надалі –
«Договір», про нижчевикладене:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Банк відкриває Вкладнику рахунок для обліку строкових коштів №2630 ___________________, в
подальшому – «Рахунок» та приймає на зберігання грошові кошти, надалі – «Вклад» на строк з «___»
__________ 20____ р. (надалі - День розміщення вкладу) по «___» ________ 20____ р. (надалі - День
повернення вкладу) на умовах цього Договору.
При настанні умов, передбачених п.4.2 цього Договору, Банк має право продовжувати строк дії Вкладу на
той самий строк, на який він був розміщений згідно із абзацом першим цього пункту та на умовах, які
діють в Банку для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату
продовження строку дії Вкладу. Продовження строку можливо лише 11 разів. У випадку продовження
Банком строку Вкладу Днем повернення вкладу за цим Договором буде вважатися дата завершення
останнього періоду пролонгації.
1.2 Розміщення коштів на Рахунок відбувається :
– шляхом переказу коштів з поточного рахунку Вкладника у ПАТ «АП БАНК» на Рахунок,
1.3 Сума
Вкладу
становить
_______________________грн.
(доларів
США,),
00
(_____________________________).
1.4 Сума Вкладу може збільшуватись протягом дії Договору за рахунок поповнення вкладу, яке здійснює
Вкладник. Щомісячна сума поповнень не може перевищувати початкову суму Вкладу та не може бути
меншою, ніж мінімальна сума внеску встановлена Банком для цього депозиту (для вкладів в гривні __________, для вкладів в доларах США - ______________). Перебіг місяця починається з дати
оформлення Договору.
1.5 З дня наступного за днем розміщення коштів на Рахунок клієнта, поповнення Рахунку Банк
щомісячно нараховує проценти із розрахунку _______ (_________) процентів річних з врахуванням умов,
викладених в пункті 4.2. цього Договору.
1.6 Відповідно до статті 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вклади фізичних осіб
банків гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
1.7 Банк здійснює дострокове розірвання Договору з ініціативи Вкладника та повернення Вкладникові
Вкладу та нарахованих процентів за Вкладом на вимогу Вкладника до спливу строку розміщення вкладу з
врахуванням умов, викладених в пункті 4.4 Договору.
1.8 Вкладник доручає Банку не пізніше п`ятого дня з дати підписання цього Договору здійснити в
договірному порядку списання коштів з поточного рахунку Вкладника №2620_______ в сумі та у валюті,
яка дорівнює сумі Вкладу, визначеній пунктом 1.3. Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Банк має право:
2.1.1 Користуватися наданими коштами Вкладника, що зберігаються на Рахунку, у відповідності із
статутною діяльністю Банку, гарантуючи їх наявність, виплату Вкладу та процентів відповідно до цього
Договору.
2.1.2 Вимагати від Вкладника належного виконання зобов’язань перед Банком відповідно до положень
цього Договору.
2.1.3 Відмовити Вкладнику в здійсненні фінансової операції, у випадку встановлення, що така операція
містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
2.1.4 Вимагати у Вкладника надання відомостей і документів, які необхідні для проведення ідентифікації,
а також дають змогу з’ясувати його особу, суть діяльності, фінансовий стан. У разі ненадання
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Вкладником необхідних відомостей чи документів або умисного надання неправдивих відомостей про
себе, Банк має право відмовити Вкладнику в його обслуговуванні.
2.1.5 Банк має право надавати відомості стосовно Вкладника та цього Договору, що містять банківську
таємницю, до органів державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством та/або у
випадках, пов’язаних із захистом прав Банку за укладеними договорами, або необхідно для реалізації
повноважень Банку за законом, в тому числі з питань фінансового моніторингу за окремими запитами, а
також контрагентам (партнерам) Банка, які були та/або будуть залучені останнім на договірній основі ,
прямим та непрямим акціонерам Банку, їх пов’язаним особам, юридичним та іншим професійним
радникам Банку, аудиторам Банку.
2.1.6 Банк має право відмовити у продовженні строку дії Вкладу, письмово попередивши про це
Вкладника за 15 робочих днів до дати закінчення строку розміщення Вкладу.
2.2 Вкладник має право:
2.2.1 Поповнювати Вклад згідно умов цього Договору.
2.2.2 Отримувати проценти за Вкладом згідно з умовами цього Договору на рахунок, що вказаний у п.
3.3.
2.2.3 Достроково витребувати суму Вкладу відповідно до умов Договору, визначених в п.4.4.
2.2.4 Отримувати виписки за Рахунком.
2.2.5 Оформити довіреність на розпорядження Вкладом іншою особою у порядку, згідно з чинним
законодавством України.
2.2.6 Заповідати права на грошові кошти, що містяться на Рахунку, у порядку згідно з чинним
законодавством України.
2.3 Банк зобов‘язується:
2.3.1 Прийняти на збереження Вклад, зарахувати його на Рахунок, своєчасно нараховувати і
виплачувати проценти на умовах, що передбачені Договором.
2.3.2 При припиненні дії Договору здійснити розрахунок, повернути Вкладнику суму Вкладу та закрити
Рахунок.
2.3.3 Зберігати таємницю Вкладу з урахуванням вимог п. 2.1.5 Договору.
2.3.4 Надавати консультації з питань відкриття, використання та закриття Рахунку.
2.3.5 Письмово попередити Вкладника про прийняття Банком рішення щодо відмови у продовжені строку
дії Вкладу. При цьому, відмова Вкладника від отримання такого повідомлення або відсутність Вкладника
за адресою реєстрації згідно розділу 7 цього Договору, факт чого підтверджено відповідним документом
служби поштового зв’язку, вважається Сторонами як факт отримання Вкладником повідомлення з усіма
відповідними наслідками згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
2.3.6 Самостійно утримувати та сплачувати з суми нарахованих процентів за Вкладом передбачені
законодавством України податки та збори.
2.3.7 Банк зобов’язується забезпечувати збереження інформації про Вкладника, що становить
банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації є обов’язковим для
Банку у відповідності з чинним законодавством України. Банк несе передбачену чинним законодавством
України відповідальність за незаконне розголошення або використання банківської таємниці.
2.4 Вкладник зобов‘язується:
2.4.1 Надати документи, передбачені чинним законодавством, що необхідні для відкриття Рахунку.
2.4.2 У п’ятиденний строк з дати підписання цього Договору зарахувати грошові кошти на Рахунок в
порядку та у сумі згідно з п.1.1 та п.1.2., п.1.3. Договору. У іншому випадку Договір вважається таким, що
не відбувся і Рахунок закривається.
2.4.3 Самостійно слідкувати за змінами щодо умов вкладів та тарифів, які діють в Банку та оприлюднені
шляхом розміщення в операційних залах Банку та на Інтернет сайті Банку.
2.4.4 У тижневий строк повідомляти Банк у разі зміни адреси свого фактичного місця проживання і даних
паспорта або інших ідентифікаційних даних.
2.4.5 Враховуючи вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, отриманих злочинним шляхом, надати Банку на його письмову вимогу або без такої вимоги
письмову інформацію в разі набуття Вкладником статусу національного, іноземного публічного діяча,
діяча, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях, особи, що діє від його імені, його близької
особи або пов’язаної з ним особи.
3.
ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1.
При нарахуванні процентів день зарахування Вкладу на Рахунок та день повернення Вкладу з
Рахунку не враховуються.
3.2.
Проценти за Вкладом нараховуються у валюті Вкладу виходячи з календарної кількості днів у
місяці та календарної кількості днів на рік.
3.3.
Сплата нарахованих Банком процентів здійснюється в День повернення вкладу (або у перший
робочий день, якщо День повернення вкладу є неробочим днем), в день пролонгації вкладу. Сплата
нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника №
2620_____________ відкритий у Банку.
3.4.
Нарахування процентів за Вкладом припиняється у день початку процедури виведення Фондом
банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
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банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку).
3.5.
Нарахування та виплата процентів у разі дострокового повернення Вкладу здійснюється у День
повернення вкладу за весь період находження коштів на Рахунку по ставці _______________________.
4.
ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ
4.1. Повернення Вкладу здійснюється в День повернення вкладу (або у перший робочий день, якщо День
повернення вкладу є неробочим днем) шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника №
_____________ у Банку.
4.2. У випадку не надання Вкладником у строки та в порядку, що передбачені п 4.3. цього Договору
письмової заяви про відміну пролонгації Вкладу, Банк має право продовжувати строк Вкладу кожного
разу на той самий строк, на який він був розміщений згідно із п.1.1 цього Договору. Розмір процентної
ставки за Вкладом, який таким чином продовжено, дорівнюватиме розміру процентної ставки,
встановленої Банком для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату
продовження строку дії Вкладу. При цьому День повернення вкладу вважатиметься першим днем строку
продовження Вкладу.
4.3. Письмову заяву про відміну пролонгації вкладу Вкладник зобов’язаний надати до Банку в День
оформлення Договору або не пізніше ніж в день, який передує Дню повернення вкладу.
4.4. Дострокове повернення Вкладу здійснюється за письмовою Заявою Вкладника на дострокове
розірвання договору, яке подається до Банку не менше ніж за 10 (десять) днів до дати розірвання
договору.
Дострокове розірвання договору допускається у разі, якщо з моменту розміщення Вкладу пройшло не
менше ніж 2 (два місяці).
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть
відповідальність, передбачену діючим законодавством України і умовами Договору.
5.2 Вкладник несе відповідальність за законність своїх правочинів.
5.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього
Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, таких як воєнні дії,
заколот, страйки, аварії, пожежі, стихійні лиха, зміни законодавства України, а також інші обставини
надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не могли
передбачити і відвернути розумними діями (форс-мажор). Доказом виникнення форс-мажорних обставин
є документ, виданий Торгівельно-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.
6.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1.
Цей Договір набуває чинності з дня надходження коштів на Рахунок і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань.
6.2.
Підписанням цього Договору Вкладник добровільно надає Банку свою безвідкличну згоду на
обробку персональних даних Вкладника та його довірених осіб (за наявності), відповідно до мети
обробки, що вказана в цьому пункті, та/ або іншої мети, що визначається Банком самостійно, в тому числі
з метою пропонування за допомогою загальноприйнятих засобів зв’язку (в т.ч. шляхом листування,
розсилання SMS-повідомлень, телефонним зв’язком, електронною поштою) будь-яких банківських
продуктів та послуг та/або встановлення ділових відносин між Вкладником та Банком (в т.ч. на підставі
цивільно-правових договорів, предмет яких є відмінним від предмету цього Договору), та розкриття
інформації щодо Вкладника та його довірених осіб (за наявності), яка згідно із законодавством України
містить банківську таємницю.
Згода на обробку персональних даних включає згоду на вчинення Банком та його працівниками будьяких дій, пов’язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, використанням і
поширенням, знищенням відомостей про вкладника та його довірених осіб (за наявності).
Згода Вкладника на обробку персональних даних Вкладника та його довірених осіб (за наявності), що
надана останнім згідно з умовами цього пункту не вимагає здійснення повідомлень про передачу
персональних даних Вкладника третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист
персональних даних». Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що йому повідомлені його
права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки
персональних даних Вкладника, в тому числі збору персональних даних Вкладника.
6.3.
Спори, що можуть виникнути протягом дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів, а у разі недосягнення згоди - судом України згідно з законодавством України.
6.4.
Зміни та доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами у письмовій формі та є
невід’ємними частинами Договору.
6.5.
Шляхом підписанням Вкладником Договору банківського вкладу останній підтверджує, що він
ознайомлений зі ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Листознайомлення є невід’ємною частиною цього Договору) та Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб.
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6.6.
Вкладник ознайомлений з тим, що сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не
може бути більшою 200 000 гривень.
6.7.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної
валюти України після перерахування суми Вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.8.
Вкладник розуміє і цим погоджується з тим, що Банк є суб’єктом первинного фінансового
моніторингу і зобов’язаний надавати відповідному уповноваженому органу держави інформацію про
фінансові операції Вкладника, що підлягають фінансовому моніторингу, та здійснювати інші передбачені
законодавством України дії, пов’язані з моніторингом фінансових операцій Вкладника.
6.9.
У всьому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством.
6.10.
Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному для
кожної із Сторін.
6.11. Цим Вкладник підтверджує, що ознайомлений та згодний з умовами банківського вкладу фізичної
особи, з діючими тарифами Банку на послуги для фізичних осіб, а також ознайомлений з графіком
роботи Банку, каси та номерами телефонів.
7.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«БАНК»

«ВКЛАДНИК»

ПАТ «АП БАНК»
04119 м. Київ, вул. Дегтярівська 27-Т (Літера
А)
к/р 32000118501026 в НБУ

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Паспорт

МФО 380548
Ідентифікаційний код 35590956
Тел. (044) 3929391

Реєстраційний номер
облікової картки
платника податків
Адреса реєстрації
Фактична адреса

______________________________________
(ПІБ уповноваженої особи)
______________________________________
(Підпис та печатка)

( Особистий підпис)
Примірник Договору отримав:
«__»________ 20___р.
________(_______________)

Виконавець: ___________ (_______________)
Підпис
ПІБ

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений:
_______________________ (______________)
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ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
Закон України
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 26. Гарантії за вкладом
1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує
кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку
з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на
цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів
за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати
рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.
Виконання зобов'язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо
найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі
шляхом передачі активів і зобов'язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного
банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам у строк,
встановлений цим Законом.
Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим
Законом.
2. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок
коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.
3. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому
реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
4. Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою
протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до
категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України
"Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у
разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про
віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав,
визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до
дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за
договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52
Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання
іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.
6. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи
відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від
кількості вкладів в одному банку.
7. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
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Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою
статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
8. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання
документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку
як юридичної особи.
З положеннями ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
ознайомлений:
__________________________(______________)
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