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Типова форма заяви-договору на відкриття банківського вкладу
на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок»

м. Київ, 2019

Заява-договір № _______
на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб
«Ощадний рахунок»
м. ______

«__» ________ _____ р.

Я, (вказується ПІБ клієнта), 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), прошу АТ «ТАСКОМБАНК»
прийняти на вкладний (депозитний) рахунок грошові кошти в тимчасове користування на наступних умовах:
/пункт динамічний, використовується при оформленні довіреною особою Вкладника/
(Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта), 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), прошу АТ
«ТАСКОМБАНК» прийняти на вкладний (депозитний) рахунок грошові кошти в тимчасове користування на наступних умовах:
/пункт динамічний, використовується при оформленні законним представником малолітньої особи/
Прізвище, ім’я, по-батькові клієнта), надалі за тексом – «Вкладник», дані свідоцтва о народженні : серія (вказується серія документа), №
(вказується номер документа), виданий (орган, дата видачі), реєстраційний номер облікової картки платника податків: (вказується номер) , в особі
законного представника малолітньої особи
1.

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ НА ВИМОГУ «ОЩАДНИЙ РАХУНОК»

1.1. Сума вкладу (сума вкладу прописом)
1.2. Валюта вкладу (валюта вкладу прописом)
1.3. Процентна ставка, % річних
1.4. Вкладний рахунок Вкладника
1.5. Поточний рахунок Вкладника
2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ УКЛАДАННЯ ЗАЯВИ-ДОГОВОРУ НА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ НА ВИМОГУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
«ОЩАДНИЙ РАХУНОК» НА УМОВАХ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Я, (вказується ПІБ Вкладника), надалі за текстом «Вкладник», підписанням цієї Заяви-договору на відкриття банківського вкладу на вимогу
для фізичних осіб «Ощадний рахунок» (надалі – «Заява-договір»):
2.1. Прошу АТ «ТАСКОМБАНК» (надалі – «Банк») відкрити вкладний (депозитний) рахунок згідно інформації наведеної вище у п.п.1.1.-1.4.
розділу 1 даної Заяви-договору на умовах Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «ТАСКОМБАНК», надалі за
текстом – «Договір», що розміщений на веб-сайті Банку: https://tascombank.ua і беззастережно приєднуюсь до умов Договору.
2.2. Приєднуюсь до публічної пропозиції Банку на укладання Договору про порядок підписання правочинів, що розміщений на веб-сайті Банку:
https://tascombank.ua і беззастережно приєднуюсь до умов Договору про порядок підписання правочинів.
2.3. Підтверджую, що дана Заява-договір, а також Тарифи Банку є невід’ємними частинами Договору.
2.4. Підтверджую, що я ознайомлений (-на) із змістом Договору з всіма додатками до нього та повністю з ним згодний (-а). Умови Договору є
зрозумілими для мене, обов’язковими для виконання та заперечення щодо них відсутні.
2.5. Ця Заява-договір оформлена (заповнено та підписано) у двох примірниках, по одному для Вкладника та для АТ «ТАСКОМБАНК» та є
документом, що підтверджує відкриття вкладного (депозитного) рахунку згідно інформації наведеної вище у пп.1.1.-1.6. розділу 1 даної Заявидоговору на умовах викладених в Договорі.
2.6. Підтверджую досягнення згоди щодо всіх умов Договору.
2.7. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою
Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, ознайомлений (-на). Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок
забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.8. Як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку, перевірку та
використання своїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних
клієнтів, та передачу даних третім особам (додаткового повідомлення про таку передачу не вимагається), у тому числі, юридичним особам, які є
або будуть сторонами Клубу «Бізнес стандарт», відповідно до «Умов для фізичних осіб», що розміщені на сайті Банку за електронною адресою:
https://tascombank.ua, з метою надання пропозицій про послуги та отримання мною послуг, які надаються такими юридичними особами, та з
метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських та інших фінансових послуг, а також на надання персональних даних Клієнта
до IRS, відповідно до Закону FATCA.
2.9. Надаю згоду на отримання від Банку та зазначених юридичних осіб, які є або будуть сторонами Клубу «Бізнес стандарт», рекламно ї та іншої
інформації, телефонних дзвінків, SMS, MMS-повідомлень, чи інформування у будь-який інший спосіб про новини, акції, пропозиції вказаних
юридичних осіб щодо послуг, які ними надаються.
2.10. 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 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 ба нківської
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.
2.11. 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».
2.12. 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.
2.13. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
2.14. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
2.15. Підтверджую, що Банком мені була надана, а мною в повному обсязі отримана інформація, визначена ст. 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також до моменту укладання цього Договору, Банк ознайомив мене з довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб.
Я, (вказується ПІБ Вкладника), отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору № (вказується номер заяви) на відкриття
банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від (вказується дата подання заяви)
Підпис Вкладника: ___________________
Дата отримання: (вказується дата подання заяви)

/пункт динамічний, використовується при оформленні довіреною особою Вкладника/
Я, (Прізвище, ім’я, по-батькові представника) отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору № (вказується номер заяви) на відкриття
банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від (вказується дата подання заяви)
Підпис представника: ___________________
Дата отримання: (вказується дата подання заяви)
/пункт динамічний, використовується при оформленні законним представником малолітньої особи/
Я, (Прізвище, ім’я, по-батькові законного представника малолітньої особи) отримав/отримала від Банку примірник Заяви-договору № (вказується

номер заяви) на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок» від (вказується дата подання заяви)
Підпис Законного представника малолітньої особи:
Дата отримання: (вказується дата подання заяви)
3.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
"БАНК"
"ВКЛАДНИК"
(вказується назва банку)
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
Ідентифікаційний код: (вказується ідентифікаційний код банку)
Паспортні дані:
Код банку: (вказується код банку)
серії (вказується серія документа)
Коррахунок № (вказується номер коррахунку) в Головному управлінні
№ (вказується номер документа),
НБУ по місту Києву і Київській області
виданий (коли і ким видано)
Місцезнаходження: (вказується місцезнаходження банку)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Поштова адреса: (вказується поштова адреса банку)
(вказується номер)
Відділення: (вказується повна назва відділення)
Проживає за адресою: (вказується адреса проживання)
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))

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

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)

