
Договір № (вказується номер договору)
банківського вкладу для фізичних осіб

«ЕЛІТ» 

         м. Київ     «__» ________  _____ р.
АТ «ТАСКОМБАНК», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, надалі за текстом – «Банк», в особі (вказується посада та ПІБ

представника банку), що діє на підставі  довіреності № (вказується номер довіреності) від (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким
посвідчена), з однієї сторони, та

(Прізвище, ім’я, по-батькові вкладника), надалі за тексом – «Вкладник», паспортні дані: серія (вказується серія документа), № (вказується номер
документа), виданий (коли і ким видано), реєстраційний номер облікової картки платника податків: (вказується номер), із другої сторони, разом згадувані в
тексті як «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – «Договір») про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони погодили, що шляхом укладення цього Договору, Вкладник приєднується до Публічної пропозиції Банку  на укладання Договору про комплексне
банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі за текстом – «ДКБО»), що розміщена на веб-сайті Банку:  www.tascombank.com.ua, а
зазначений Договір є невід‘ємною частиною ДКБО.
1.2. Сума Вкладу складає (вказується сума та валюта) (вказується сума та валюта прописом).
1.3. Вклад залучається на строк з моменту зарахування Вкладу на рахунок, вказаний в п.1.6. цього Договору, та по  „ __ ” _________ 20__ р., включно, надалі
за текстом – «строк залучення Вкладу». 
По закінченні (в останній день) Строку залучення Вкладу, визначеного в п. 1.3. цього Договору, та відсутності, наданого не пізніше ніж за 3 (три) банківські дні
до закінчення Строку залучення Вкладу, письмової вимоги Вкладника про повернення Вкладу після закінчення Строку залучення Вкладу, відповідно до п.1.11.
цього Договору, Строк Вкладу продовжується кожного разу на той самий строк (надалі – Новий строк Вкладу) та на умовах, встановлених Банком. При цьому
процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший банківський день Нового строку Вкладу.

1.4. Процентна ставка на суму Вкладу становить ___________ процентів річних. 

1.5. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється згідно умов, зазначених у ДКБО.
1.6. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №(вказується номер вкладного рахунка), надалі за текстом - "Рахунок". 
1.6.1.  Зарахування Вкладу на  Рахунок здійснюється Банком у день отримання/надходження грошових  коштів,  що становлять суму  Вкладу,  ініційованого
Вкладником, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування у вигляді відповідного переказу або з власного поточного або вкладного
(депозитного) рахунку Вкладника або готівкою через касу Банку. При цьому, Сторони для цілей цього Договору погоджуються вважати день зарахування
Вкладу на Рахунок днем внесення Вкладу Вкладником.
1.6.2. Ініціювання Вкладником переказу грошових коштів, що становлять суму Вкладу, відповідно до п.1.6.1. цього Договору, має бути здійснено Вкладником
виключно протягом дня підписання цього Договору.
1.7. На Рахунок не допускаються додаткові внески коштів. 
1.8. Нараховані проценти за Вкладом виплачуються Вкладнику щомісячно, починаючи з першого робочого дня місяця, що слідує за місяцем, в якому
проценти нараховані відповідно до умов цього Договору, а також у день повернення Вкладу в кінці строку дії Договору або в інший термін дострокового
припинення дії цього Договору у випадках, передбачених цим Договором та ДКБО, шляхом зарахування на поточний  рахунок, операції за яким можуть
здійснюватись із використанням електронних платіжних засобів №  (вказується номер ПР), відкритий Вкладнику в Банку  у валюті, що відповідає
валюті зарахування.
Нараховані проценти суму Вкладу не збільшують.
1.9.  Вклад  виплачується  Вкладнику   по  закінченню  строку  залучення  Вкладу  (Нового  строку  Вкладу),  зазначеного  в  п.1.3.  даного  Договору,  шляхом
зарахування на поточний  рахунок, операції за яким можуть здійснюватись із використанням електронних платіжних засобів № (вказується номер
ПР), відкритий Вкладнику в Банку у валюті, що відповідає валюті зарахування.
1.10. У випадку, якщо Вкладник письмово заявляє про бажання достроково припинити дію цього Договору до закінчення строку (Нового строку Вкладу),
зазначеного в п.1.3. цього Договору, дія цього Договору  вважається припиненою достроково, а Банк виплачує Вкладнику весь Вклад та проценти, нараховані
за фактичний період перебування коштів на Рахунку за ставкою: (вказується процентна ставка річних, передбачена паспортом продукту) процентів річних.
Різницю між сумою виплачених Банком процентів до дати дострокового повернення суми Вкладу до закінчення строку Вкладу (Нового строку Вкладу) та
сумою процентів, перерахованих відповідно до умов цього пункту Договору, Вкладник доручає Банку утримати із суми Вкладу.
При цьому, Вкладник зобов'язаний письмово повідомити Банк про вимогу повернення Вкладу не менш, ніж за  3 (три) банківські  дні  до очікуваної  дати
повернення. 
Виплата Вкладу та процентів, нарахованих відповідно до цього пункту Договору, здійснюється у порядку та у спосіб, визначені у пунктах 1.8., 1.9. цього
Договору.
1.11. У випадку, якщо Вкладник має намір отримати Вклад у день визначений в п.1.3. даного Договору та не розміщувати Вклад на Новий строк, Вкладнику
необхідно звернутися до Відділення, де відкривався Вклад не пізніше ніж за 3 (три) банківські дні, або зателефонувати до Контакт-центру Банку, або зняти
ознаку автопролонгації в ТАС 24.

2. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ
2.1. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі  Сторін, набуває
чинності з моменту підписання його Сторонами та внесення Вкладником суми Вкладу, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за
цим Договором. 
2.2. У разі, якщо, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання цього Договору, Банком не будуть отримані грошові кошти, що становлять суму
Вкладу, цей Договір вважається таким, що не був укладений.
2.3. Із підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що один із оригіналів цього Договору був переданий останньому.
2.4.  З підписанням цього Договору Вкладник засвідчує, що він ознайомлений з умовами ДКБО, які  погоджується вважати обов’язковими до відносин, що
виникли на підставі цього Договору.
2.5. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до ДКБО.
2.6. Cпори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних
питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду відповідно до законодавства України.
2.7. Із підписанням цього Договору Вкладник підтверджує достовірність своєї адреси, зазначеної в цьому Договорі.
2.8. Вкладник підтверджує, що Банк до укладення цього Договору з Вкладником додатково надав Вкладнику інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України від 12 липня 2001 року № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
2.9. Підписанням цього Договору Сторони засвідчують, що його укладання відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна із Сторін не знаходиться під 
впливом тяжких обставин та умови цього Договору є взаємовигідними і цілком зрозумілими для обох Сторін. 
2.10. 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.

2. Реквізити Сторін

"БАНК"
АТ «ТАСКОМБАНК»

Ідентифікаційний код: 09806443
Код банку: 339500
Коррахунок № 32007140501 в Головному управлінні Національного банку України по
м.Києву і Київській області
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. 
Поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,30.
Відділення: (вказується повна назва відділення)
Адреса  відділення:  (вказується  адреса  відділення)  Від  імені  АТ
«ТАСКОМБАНК»  діє  (вказується  посада) на  підставі   довіреності  №__  від__
(вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена)

_________________ /_________________
             (підпис)               (прізвище, ініціали)
М.П.

"ВКЛАДНИК"
(вказується Прізвище, ім’я, по-батькові)

Паспортні дані: 
серія (вказується серія документа) 
№ (вказується номер документа),
виданий (коли і ким видано)                                       
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
(вказується номер)
Адреса проживання: (вказується адреса проживання)

______________ /_____________________
        (підпис)                (прізвище, ініціали)

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


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.
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