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

«Строковий» 
 

 
 

Преамбула при укладанні Договору у відділенні Банку 

         

 м. Київ                                                                               «__» ________  _____ р. 
АТ «ТАСКОМБАНК», що має статус платника податку на прибуток на загальних 

умовах, надалі за текстом – «Банк», від імені якого діє (вказується повна назва 
відділення), 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 текстом – «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. 

***/пункт динамічний, використовується при оформленні довіреною особою 

Вкладника/ 
(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), в особі представника (Прізвище, ім’я, по батькові 

представника), що діє на підставі довіреності №(вказується номер довіреності) від 
(коли видана), посвідченої (ким посвідчена, вказується Посада та Прізвище та ініціали 

особи, на яку покладено обов'язок вчинення нотаріальних дій), із другої сторони, разом 
згадувані в тексті як «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – 
«Договір») про наступне. 

    пункт динамічний, використовується при оформленні законним 
представником  малолітньої особи/ 

Прізвище, ім’я, по батькові клієнта), надалі за текстом – «Вкладник», дані 
свідоцтва про народження: серія (вказується серія документа), № (вказується номер 
документа), виданий (орган, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: (вказується номер) 
 

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: https://tascombank.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, відповідно до п.1.9. цього Договору, Строк Вкладу продовжується 
кожного разу на той самий строк та на умовах, встановлених Банком. При цьому 

процентна ставка встановлюється в розмірі, що буде діяти в Банку у перший 
банківський день нового строку Вкладу. У випадку, якщо Вкладник має намір 
отримати Вклад у день визначений в п.1.3. даного Договору та не розміщувати 
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Вклад на новий строк, Вкладнику необхідно звернутися до Відділення, де 
відкривався Вклад, не пізніше ніж за 3 (три) банківські дні до закінчення Строку 
залучення Вкладу, або зателефонувати до Контакт-центру Банку, або зняти ознаку 

автопролонгації в системах дистанційного обслуговування. 
1.4. Процентна ставка на суму Вкладу становить  /пункт динамічний, залежить 

від умов продукту – фіксована ставка або матриця ставок нарахування/. 
1.5. Нарахування процентів за Вкладом здійснюється на фактичний залишок коштів 

на вкладному (депозитному) рахунку за кожний календарний день зберігання 
коштів в межах строку залучення вкладу, починаючи з дня наступного за днем 
зарахування вкладу на вкладний (депозитний) рахунок, до дня який передує 

фактичному його поверненню. При нарахуванні процентів використовується метод 
факт / факт, який передбачає, що для розрахунку використовується фактична 

кількість днів у місяці та році. 
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, з власного поточного рахунку або готівкою через касу Банку з 
урахуванням вимог п.2.2. цього Договору. 
 

***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів без поповнення 
1.7. Вклад не може поповнюватись протягом строку дії Договору. 

 
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів з поповненням 
1.7. Вклад може бути поповнений протягом 1/2 строку вкладу, що встановлено за 

цим Договором (або строку після чергового періоду пролонгації). Щомісячна сума 
поповнення не може перевищувати суму первинного внесення коштів на депозитний 

вклад. 
 
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів без дострокового 

повернення 
1.8. Без можливості дострокового повернення. Протягом строку дії цього Договору 

дострокове повернення Вкладу та/або його частини не здійснюється. 
 
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів з достроковим 

поверненням 
1.8. Вклад з можливістю дострокового повернення. Протягом строку дії цього 

Договору дострокове повернення повної суми Вкладу може здійснюватися після 35 
днів від дати розміщення Вкладу (дати останньої пролонгації Вкладу). При 
достроковому поверненні Вкладу процентна ставка встановлюється  0,01% річних за 

весь строк розміщення Вкладу (або строк після останньої пролонгації). Надлишково 
виплачена Вкладнику частина процентів утримується Банком із суми Вкладу, яка 

достроково повертається Клієнту. 
***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів з виплатою  

процентів щомісяця 
1.9. 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 дату повернення Вкладу  в 
останній день строку залучення Вкладу та умов ДКБО, а у випадку пролонгації 

Вкладу проценти повертаються по закінченню строку/нового строку Вкладу у день 
пролонгації Вкладу (перший день кожного нового строку),  шляхом зарахування на 
поточний  рахунок, операції за яким можуть здійснюватися із використанням 

електронних платіжних засобів № (вказується номер ПР), відкритий Вкладнику в 
установі Банку у валюті, що відповідає валюті зарахування. 

Нараховані проценти суму Вкладу не збільшують. 
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***/пункт динамічний, залежить від умов продукту/ для вкладів з виплатою  
процентів в кінці строку 
1.9. Нараховані проценти за Вкладом виплачуються Вкладнику одночасно з 

поверненням суми Вкладу в дату повернення Вкладу в останній день строку  
залучення Вкладу та умов ДКБО, а у випадку пролонгації Вкладу проценти 

повертаються по закінченню строку/нового строку Вкладу у день пролонгації Вкладу 
(перший день кожного нового строку),  шляхом зарахування на поточний  рахунок, 

операції за яким можуть здійснюватися із використанням електронних платіжних 
засобів № (вказується номер ПР), відкритий Вкладнику в установі Банку у валюті, що 
відповідає валюті зарахування. Нараховані проценти суму Вкладу не збільшують. 

1.10. Вклад виплачується Вкладнику по закінченню строку залучення Вкладу, 
зазначеного в п.1.3. даного Договору, шляхом зарахування на поточний  рахунок, 

операції за яким можуть здійснюватися із використанням електронних платіжних 
засобів № (вказується номер ПР), відкритий Вкладнику в установі Банку у валюті, що 
відповідає валюті зарахування 

 
Редакція п.2.1. при укладанні Договору у відділенні Банку 

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. Внесення коштів на депозитний рахунок здійснюється у момент укладання 

Договору. Якщо кошти, що становлять суму вкладу, не будуть перераховані в момент 
укладання Договору, цей Договір вважається таким, що не був укладений. 
2.3. 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. 

2.4. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, 
регулюються відповідно до ДКБО. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Вкладник має право реалізовувати права, що випливають з умов цього Договору 

та надані Вкладнику нормами чинного законодавства України. 
3.2. Вкладник зобов’язується: 

3.2.1. У випадку отримання Вкладником супровідних послуг Банку, що 
безпосередньо не пов’язані з укладенням цього Договору, наприклад, з отримання 

довідок тощо, такі супровідні послуги Банку оплачуються Вкладником у відповідності 
до Тарифів за послуги установ АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі - Тарифи), які розміщені 
на офіційному веб -сайті  Банку за наступним посиланням https://tascombank.ua та 

на інформаційних стендах  у приміщеннях відділень регіональної мережі. 

3.2.2. Шляхом підписання цього Договору Вкладник підтверджує, що ознайомлений з 
Тарифами Банку та може отримати за бажанням примірник Тарифів Банку, чинних на 
дату укладення Договору. 

3.2.3. Вкладник погоджується з тим, що Тарифи можуть бути змінені Банком шляхом 
публікації повідомлення про зміну Тарифів та/або доповнення до Тарифів на 

офіційному веб-сайті Банку, що вказаний вище у цьому пункті, та/або шляхом 
розміщення у підрозділах Банку, що здійснюють обслуговування фізичних осіб. 
Вкладник підтверджує можливість ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до 

Тарифів, що будуть оприлюднені будь-яким з вказаних у цьому пункті способів. 
3.3. Банк зобов’язується: 

3.3.1. Повернути Вклад та нараховані проценти за Вкладом з дотриманням вимог 
п.п., 1.9, 1.10 цього договору або шляхом видачі готівки та сплатити нараховані 

проценти, обумовлені Договором, за вирахуванням податків/зборів та інших 
обов’язкових платежів, що підлягають сплаті відповідно до законодавства України. 
3.3.2. У разі безпідставного або помилкового перерахування грошей з рахунку   

Вкладника Банк зобов'язується перерахувати (повернути) Вкладнику списану суму 
коштів  і  сплатити Вкладнику пеню у розмірі  визначеному законодавством України  

2. УМОВИ ДЕПОЗИТУ 
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про  платіжні системи та переказ коштів  від суми перерахування за кожний день, 
починаючи від дня помилкового перерахування до дня повернення суми 
перерахування. 

3.3.3. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з 
Вкладником (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення 

фінансової операції, у відповідності до статті 15 Закону України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення». 

3.3.4. Забезпечити збереження банківської таємниці за цим Договором, за 
виключенням випадків передбачених законодавством України. За розголошення 

банківської таємниці Банк несе відповідальність, передбачену законодавством 
України. 

4. ІНШІ УМОВИ 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

4.2. Цей Договір вважається припиненим і Рахунок закривається з моменту виплати 

Банком Вкладнику всієї суми Депозиту та нарахованих процентів за ним. 
4.3. Дія Договору може бути припинена відповідно до умов Договору та в інших 

випадках, передбачених законодавством України. 
4.4. Цей Договір може бути змінений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення 
Сторонами додаткового договору до нього. Сторони погодилися, що у випадку 

виникнення форс-мажорних обставин (дії обставин непереборної сили), що не 
залежать від волі Сторін, такі як: війна, військові дії, блокади, міжнародні санкції, 

інші дії держави, що створюють неможливість виконання Сторонами своїх 
зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від 
відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього 

Договору на період дії зазначених обставин. Доказом дії форс-мажорних обставин є 
документ, виданий Торгово – промисловою палатою України. Зазначені обставини 

автоматично продовжують термін виконання взаємних зобов’язань Сторін по цьому 
Договору на період тривалості дії і ліквідації наслідків таких обставин без 
відшкодування збитків обох Сторін. 

4.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України. 

4.6. Відповідальність Банку перед Вкладником обмежується документально 
підтвердженим реальним збитком, що виник у Вкладника внаслідок неправомірних 
дій або бездіяльності Банку, який діє  навмисно або з грубою необережністю. За 

жодних умов Банк не несе відповідальності перед Вкладником за будь-які непрямі, 
побічні або випадкові збитки або збиток (у тому числі упущену вигоду), навіть у 

випадку, якщо він був сповіщений про можливість виникнення таких збитків або 
збитку. 
4.7. У разі порушення Банком встановлених термінів виконання доручення 

Вкладника на перерахування або у разі порушення термінів завершення 
перерахування Банк платить Вкладнику пеню у розмірі визначеному законодавством 

України  про  платіжні системи та переказ коштів . 
4.8. Банк здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України 
«Про звернення громадян»,  адреса за якою приймаються ( в т.ч. на яку 

надсилаються) звернення клієнтів Банку що складені на паперових носіях 
зазначається та підтримується в актуальному стані на сайті Банку у розділі 

«Контакти» за посиланням https://tascombank.ua/contacts . 
4.9. У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових 

послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по 
здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією 
на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: 

https://bank.gov.ua/ або до судових органів у порядку, визначеному законодавством 
України. 

https://tascombank.ua/contacts
https://bank.gov.ua/
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4.10. Спори Сторони вирішуватимуть шляхом проведення переговорів. При 
недосягненні згоди спір може бути вирішено  в судовому  порядку згідно  
законодавству  України. 

4.11. Вкладник, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що йому відомі його 
права, передбачені Законом України “Про захист персональних даних”. Вкладник, 

керуючись Законом України “Про захист персональних даних”, своїм підписом 
підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних 

даних, в межах норм зазначеного Закону України, з метою виконання умов даного 
Договору та належного надання Банком банківських послуг на строк, що є 
необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 

Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не 
передбачено законодавством України. 

4.12. Вкладник підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на розкриття 
Банком третім особам персональних даних Вкладника в межах, визначених 
законодавством України в сфері захисту персональних даних, без обов’язку 

додаткового повідомлення Банком Вкладника (в тому числі в письмовій формі) про 
здійснення такого розкриття персональних даних третім особам на строк, що є 

необхідним та достатнім для виконання положень законодавства України, якщо інший 
строк не передбачено законодавством України. 
4.13. Вкладник надає беззастережну згоду на розкриття Банком будь-якої інформації 

стосовно Вкладника, умов цього Договору та порядку виконання обов’язків за ним 
аудиторам, які надають Банку послуги, що пов’язані з основною діяльністю Банка. 

4.14. Із підписанням цього Договору Вкладник підтверджує достовірність своєї 
адреси проживання, зазначеної в цьому Договорі. 
4.15. Вкладник підтверджує, що Банк до укладення цього Договору з Вкладником 

додатково надав Вкладнику інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону 
України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», зі змінами та доповненнями.  Надана Вкладнику інформація є повною та 
зрозумілою, вона забезпечує правильне розуміння суті фінансових послуг, які 
отримує Вкладник відповідно до цього Договору, без нав'язування Банком її 

придбання. 
4.16. 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. 

4.17. Повернення вкладу гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
у розмірі, що не перевищує встановлений законодавством граничний розмір 

відшкодування коштів за вкладами. 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. 

4.18. 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 
(https://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. 
4.19. 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 України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб» 

https://www.fg.gov.ua/
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4.20. Сторони погодили, що кожного останнього дня календарного року, наступного 
після укладання Договору,  Банк направляє Вкладнику для ознайомлення актуальну 
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Довідка про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб направляється Банком в електронному вигляді 
через систему дистанційного доступу до рахунків. 

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

***/пункт динамічний, використовується при оформленні довіреною особою 
Вкладника/ 
Я, (Прізвище, ім’я, по батькові представника) підтверджую, що: 

пункт динамічний, використовується при оформленні законним 
представником  малолітньої особи 

Я, (Прізвище, ім’я, по батькові законного представника малолітньої особи) 
підтверджую, що: 
я, отримав/отримала від Банку примірник Договору № (вказується номер 

Договору) на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Строковий» від 
(вказується дата оформлення Договору), 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», до 
моменту укладання цього Договору, до моменту укладання цього Договору Банк 

ознайомив мене з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

"БАНК" 
АТ «ТАСКОМБАНК» 

Ідентифікаційний код: 09806443 
IBAN №UA603000010000032005117701026  в                            

Національному  банку України 
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. 
Симона Петлюри, буд. 30. 

Поштова адреса: 01032, м. Київ, вул. 
Симона Петлюри, 30. 

Відділення: - (номер відділення) 
Адреса відділення:  (згідно довідника) 
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" 
(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) 

Проживає за адресою: (вказується 
адреса проживання) 
______________ /(Прізвище, 

ім’я, по батькові вкладника) 
        (підпис) 

***/пункт динамічний, 
використовується при оформленні 
довіреною особою Вкладника/ 

Представник за довіреністю (у 
разі наявності): 

(Прізвище, ім’я, по батькові 
представника) 
 

______________ / (Прізвище, 
ім’я, по батькові представника) 

        (підпис) 
Законний представник 
малолітньої особи 

(Прізвище, ім’я, по батькові 
представника) 

______________ / (Прізвище, 
ім’я, по батькові представника 
         (підпис) 

 
 


