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ДОГОВІР № 00000.__-PD
банківського вкладу (депозиту) «(зазначається назва вкладу)»
м. Київ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК»,
надалі
–
«Банк»,
в
особі,
, який діє на підставі
, з однієї сторони, та
, надалі – «Вкладник», з другої сторони, а разом – «Сторони», уклали цей
Договір банківського вкладу (депозиту) «зазначається назва вкладу», надалі –
«Договір», про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Вкладник передає Банку, а Банк приймає від Вкладника грошову суму, надалі
– «Депозит», і зобов’язується виплатити Вкладникові Депозит та проценти на
нього на умовах та в порядку, що встановлені цим Договором.
1.2. Банк, після надання Вкладником всіх передбачених чинним законодавством
України та внутрішніми положеннями Банку документів, відкриває Вкладнику
вкладний (депозитний) рахунок №
, надалі – «Рахунок», в день підписання
Договору.
2. Умови Договору
2.1. Вкладник передає Банку Депозит в сумі
(
)
шляхом його
безготівкового перерахування або внесення готівкою через касу Банку на строк
до
2.2. Річна процентна ставка по Депозиту становить
%(
) річних.
2.3. Протягом строку дії Договору сума Депозиту
може бути збільшена. Підтвердженням збільшення залишку коштів по Депозиту є
касовий документ на внесення готівки або виписка по Рахунку;
не може бути збільшена;
збільшуться шляхом перерахування Банком на Рахунок процентів на умовах та в
порядку, визначених Договором (для вкладів з капіталізацією процентів).
2.4. Поповнення Депозиту додатковими внесками дозволяється протягом
.
2.5. Мінімальна (максимальна) сума
одноразового поповнення Депозиту
становить
.
3. Порядок нарахування, виплати процентів та повернення Депозиту
3.1. Проценти на Депозит нараховуються від дня, наступного за днем
надходження до Банку Депозиту (додаткового внеску), до дня, який передує його
поверненню Вкладникові або списанню з Рахунку з інших підстав.
3.2. Нарахування процентів за Договором здійснюється у валюті Депозиту на
суму фактичного залишку на Рахунку щомісячно 25-ого числа (або наступного за
ним робочого дня, якщо це число припадає на вихідний (святковий) день) з
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урахуванням календарної кількості днів у місяці та в день повного повернення
Депозиту Вкладнику.
Виплата процентів за Договором здійснюється у валюті Депозиту:
а) в день повного повернення Депозиту Вкладнику шляхом:
видачі готівки через касу;
перерахування (меморіальний ордер Банку) на поточний або інший власний
рахунок в Банку №__________.
б) щомісячно, починаючи з першого робочого дня місяця, наступного за місяцем,
за який нараховані проценти, та в день повного повернення Депозиту Вкладнику
шляхом видачі готівки через касу Банку. При цьому проценти, не витребувані
Вкладником у перший робочий день місяця, не збільшують суму Депозиту.
в) щомісячно в перший робочий день місяця, наступного за місяцем, за який
нараховані проценти, та в день повного повернення Депозиту Вкладнику шляхом
перерахування (меморіальний ордер Банку) на поточний або інший власний
рахунок в Банку №____
г) щомісячно, в перший робочий день місяця, наступного за місяцем, за який
нараховані проценти, та в день повного повернення Депозиту Вкладнику шляхом
перерахування (меморіальний ордер Банку) процентів на Рахунок.
д) щорічно в перший робочій день календарного року, наступного за роком, за
який нараховано проценти, та в день повного повернення Депозиту Вкладнику у
спосіб, зазначений у п. 3.4 Договору.(Для довгострокового депозиту)
3.3. При розрахунку процентів використовується фактична кількість днів в
календарному році для договорів Депозиту в національній валюті, та 360 днів для договорів Депозиту в іноземній валюті.
3.4. Виплата Депозиту здійснюється шляхом:
видачі готівки через касу Банку
перерахування ( меморіальний ордер Банку) на поточний, картковий або інший
власний рахунок в Банку №____________ .
3.5. Якщо день повного повернення Депозиту та нарахованих процентів
збігається з вихідним (святковим) днем, виплата Депозиту та процентів
здійснюється першого робочого дня, наступного за вихідним (святковим) днем. За
такі вихідні (святкові) дні проценти не нараховуються.
3.6. У разі, якщо Депозит або його частина повертається на вимогу Вкладника
раніше строку, зазначеного в п.2.1 Договору, нарахування процентів на суму
коштів, що достроково повертаються, здійснюється:
а) за ставкою, що вказана в п. 2.2. Договору.
б) за ставкою, що становить ½ від вказаної в п.2.2. Договору. При цьому в день
дострокового повернення Депозиту (його частини) здійснюється відповідний
перерахунок раніше нарахованих та сплачених процентів за весь період
користування коштами, що достроково повертаються. Надлишково отримана
Вкладником сума процентів в день повернення Депозиту або його частини
утримується Банком з суми Депозиту (меморіальний ордер Банку).
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в) У разі, якщо Депозит або його частина повертається на вимогу Вкладника
раніше «___»_________201_ р, нарахування процентів на суму коштів, що
достроково повертаються, здійснюється за ставкою, що становить _____ ; ½ від
вказаної в п.2.2 Договору (вибирається відповідно умов депозиту). При цьому в
день дострокового повернення Депозиту (його частини) здійснюється відповідний
перерахунок раніше нарахованих та сплачених процентів за весь період
користування коштами, що достроково повертаються. Надлишкова отримана
Вкладником сума процентів в день повернення Депозиту або його частини
утримується Банком з суми Депозиту (меморіальний ордер Банку).
У разі, якщо Депозит або його частина повертається на вимогу Вкладника після
«__»________201_р. нарахування процентів на суму коштів, що достроково
повертаються, здійснюється за ставкою, що вказана в п.2.2. Договору.
г)У разі, якщо Депозит або його частина повертається на вимогу Вкладника
раніше строку, зазначеного в п. 2.1 Договору, нарахування процентів на суму
коштів, що достроково повертаються, здійснюється за ставкою, що становить ½
від вказаної в п.2.2 Договору. При цьому в день дострокового повернення
Депозиту (його частини) здійснюється відповідний перерахунок раніше
нарахованих процентів за весь період користування коштами, що достроково
повертаються (з урахуванням зменшення суми процентів, за рахунок яких
збільшувалася сума Депозиту згідно з п.2.3 Договору). Під час здійснення цього
перерахунку при достроковому поверненні частини Депозиту вважається, що в
першу чергу повертаються кошти, внесені Вкладником відповідно до п.п.2.1, 2.3
Договору, і в другу чергу – нараховані проценти. ( Для вкладів з капіталізацією).
д) за ставкою, що становить ½ від вказаної в п.2.2 Договору за фактичну кількість
календарних днів поточного року (Для довгострокового депозиту).
3.7. В день закінчення строку, передбаченого п.2.1 Договору (з урахуванням п.3.5
Договору), Депозит повертається Вкладнику у спосіб, зазначений в п.3.4
Договору.
У випадку, якщо відповідно до п.3.4 Договору виплата Депозиту здійснюється
шляхом видачі готівки через касу Банку, а Вкладник не вимагає повернення
Депозиту в день закінчення строку, встановленого п.2.1 Договору (з урахуванням
п.3.5 Договору), або повернення Депозиту в день виникнення в Банку зобов’язань
повернути Депозит відповідно до п.4.1.3 Договору, з дня настання таких обставин
Договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, а залишок коштів
на Рахунку та сума нарахованих та несплачених процентів по Депозиту
переносяться в цей день на рахунок, визначений Банком (далі – Новий рахунок).
При цьому проценти на суму залишку на Новому рахунку нараховуються та
виплачуються в порядку, визначеному Договором, за ставкою для вкладів на
вимогу, що діє в Банку в день відкриття Нового рахунку. У день звернення
Вкладника з відповідною вимогою Депозит та нараховані проценти виплачуються
Вкладнику у спосіб, визначений Договором (зазначається у разі, якщо обрано
варіант повернення депозиту та процентів готівкою).
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3.8. Дострокове повернення (в повному обсязі чи частково) Депозиту готівкою за
умови, що кошти надходили з іншого банку на поточний чи вказаний Рахунок у
безготівковій формі, здійснюється зі сплатою Вкладником комісії за касове
обслуговування відповідно р.9 Договору.
3.9. Оподаткування суми нарахованих процентів, здійснюється Банком, як
податковим агентом, відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.

Права та обов’язки Сторін

4.1. Права Банку:
4.1.1.
Вимагати від Вкладника належного виконання останнім своїх
зобов'язань відповідно до умов Договору.
4.1.2.
Відповідно до законодавства України, що регулює питання запобігання
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Банк має право вимагати, а
Вкладник зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування
його особи.
4.1.3.
Цим Сторони домовились, що в разі зміни кон’юнктури ринку, тощо
Банк має право вносити пропозиції про зміну процентної ставки за Депозитом,
про що Банк повідомляє Вкладника, шляхом направлення письмової пропозиції
про зміну процентної ставки рекомендованим листом на адресу Вкладника, що
зазначена в Договорі (надалі – «Повідомлення»).
У випадку отримання Банком письмової відповіді про незгоду Вкладника із
запропонованими змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за
Договором вважаються зміненими на наступний день після одержання згаданої
відповіді. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути Депозит
Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження Депозиту на
Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною ставкою.
У випадку неотримання Банком письмової згоди із запропонованими змінами
процентної ставки протягом 15 (П`ятнадцяти) календарних днів з дати відправки
Вкладнику Повідомлення, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими на 16 (Шістнадцятий) календарний день з дня відправки
Вкладнику Повідомлення. При цьому Банк зобов’язаний достроково повернути
Депозит Вкладнику та виплатити проценти за фактичний строк знаходження
Депозиту на Рахунку, згідно зі встановленою у п.2.2 Договору процентною
ставкою.
В разі отримання повної та безумовної згоди Вкладника із запропонованими
змінами процентної ставки, Договір та зобов’язання Сторін за Договором
вважаються зміненими з моменту одержання Банком такої згоди.
4.2. Обов'язки Банку:
4.2.1.
Відкрити Рахунок і зарахувати на нього Депозит від Вкладника.
4.2.2.
Нараховувати та виплачувати Вкладнику проценти в строки та в
розмірах, передбачених умовами Договору.
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4.2.3.
Достроково повернути Вкладнику Депозит або його частину не пізніше
ніж через 5 (П’ять) робочих днів з дати подання Вкладником письмової заяви про
дострокове повернення Депозиту або його частини.
4.2.4. Надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних
осіб у спосіб, що визначений нижче.
Банк станом на 01 січня кожного наступного календарного року після укладення
Договору доводить до відома Вкладника Довідку про систему гарантування
вкладів фізичних осіб (електронна форма) шляхом її розміщення на офіційному
сайті Банку http://www.ii-bank.ua та у приміщеннях Банку.
4.3. Права Вкладника:
4.3.1.
Одержувати інформацію про стан Рахунку.
4.3.2.
Одержувати проценти на Депозит, що нараховуються у порядку та на
умовах Договору.
4.3.3.
Вимагати дострокового повернення Депозиту або його частини шляхом
подання до Банку письмової заяви довільної форми.
4.3.4.
Змінити спосіб повернення Депозиту або його частини та сплати
процентів (визначений в п.3.2. та п. 3.4. Договору), шляхом подання до Банку
письмової заяви довільної форми не пізніше, ніж за два робочі дні до дати
повернення Депозиту або сплати процентів.
4.3.5.
Надати довіреність іншій особі на здійснення операцій по Рахунку,
оформивши її в установі Банку у довільній формі або у формі, запропонованій
Банком або в іншому порядку згідно з вимогами законодавства України.
4.3.6. Вкладник має право особисто звернутися до Банку з питань виконання
Сторонами умов Договору усно в робочий час Банку за телефоном, зазначеним у
п.10 Договору, чи шляхом особистої зустрічі у приміщенні Банку з працівником
Банку, який відповідно до своєї посадової інструкції здійснює розрахункове
обслуговування фізичних осіб, або письмово поштою на адресу, зазначену в п.10
Договору, чи електронною поштою на адресу bankappeal@ii-bank.com.ua
4.4. Обов'язки Вкладника:
4.4.1.
Внести / перерахувати Депозит на Рахунок не пізніше наступного
робочого дня за днем підписання Договору.
4.4.2.
Надавати Банку в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для
з’ясування його особи протягом 5 (П’яти ) робочих днів з дати настання змін у цій
інформації (з наданням підтверджуючих документів).
4.4.3.
У разі змін вимог Національного банку України щодо документів,
необхідних для відкриття і проведення операцій за Рахунком, протягом 10
(Десяти) робочих днів з моменту направлення Банком письмової вимоги надати
запитувані Банком документи чи інформацію.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань за
Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного
законодавства України.
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5.2. Всі вимоги, які виникають при виконанні цього Договору або у зв’язку з ним,
або випливають з нього та становлять предмет спору, за винятком вимог у
справах, що не підвідомчі третейським судам згідно закону, підлягають розгляду
у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з
регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною цієї третейської
угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування Сторін та їх
місцезнаходження, є складовими частинами цієї третейської угоди.
Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення
Договору.
Спори щодо захисту прав споживачів послуг банку вирішуються шляхом
проведення переговорів, а у випадку недосягнення згоди, підлягають розгляду в
судових органах в порядку, визначеному законодавством України.
5.3. У разі несвоєчасної виплати Депозиту або процентів, нарахованих на нього,
Банк сплачує Вкладнику пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний
день прострочення, але не більше 1% від суми Депозиту.
6. Інші умови
6.1. Обслуговування Банком Рахунку Вкладника здійснюється за плату,
визначену у відповідності з тарифами, що викладені у розділі 9. Договору. Діючі
на момент укладення Договору тарифи протягом строку дії Договору
залишаються незмінними.
6.2. Сторони Договору зобов'язуються протягом 5 (П’яти) банківських днів
письмово повідомити одне одного про зміну своїх реквізитів.
6.3. З метою укладення та виконання Договору, здійснення подальшої діяльності
його Сторонами, Вкладник надає право Банку на обробку персональних даних (в
т.ч. їх поширення та безумовний доступ до них) в повному обсязі та протягом
строку, що визначаються при реалізації мети їх обробки.
Шляхом підписання Договору Вкладник засвідчує, що повідомлений про
включення його персональних даних до бази персональних даних та отримав всю
необхідну інформацію, що передбачена Законом України «Про захист
персональних даних», в повному обсязі.
6.4. Банк гарантує Вкладнику збереження банківської таємниці та несе
відповідальність за її незаконне розголошення або використання, в порядку, що
визначений чинним законодавством України.
6.5. Рахунок може поповнюватися іншими особами (за винятком випадків
внесення іноземної валюти в готівковій формі) (вибирається відповідно до умов
вкладу).
6.6. Умови надання послуг, передбачених цим Договором, відповідають
поточним ринковим умовам та суттєво не відрізняються від умов відповідних
операцій з іншими контрагентами Банку.
6.7. Відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб" вклад є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в
іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для
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вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського
рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи
нараховані відсотки на такі кошти.
6.8. Шляхом підписання Договору Вкладник засвідчує, що з Довідкою про
систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладання Договору
ознайомлений.
6.9. У випадку виникнення питань щодо захисту прав споживачів фінансових
послуг
Вкладник має право звернутися до Банку шляхом оформлення
відповідного письмового звернення та /або до Управління захисту прав
споживачів фінансових послуг Національного банку України. Порядок
оформлення такого звернення визначено на сайті Національного банку України
https://bank.gov.ua у розділі Захист прав споживачів.
7. Строки та дія Договору
7.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.
7.2. Підтвердженням додержання письмової форми договору є даний Договір та
виписка з Рахунку.
7.3. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються договорами про
внесення змін до даного Договору, які є невід’ємними частинами даного
Договору, крім випадків, що передбачені п.2.3, п.3.7, п.4.1.3, п.4.3.3, п.4.3.4.
7.4. Договір припиняє свою дію у разі, якщо кошти Вкладника не надійшли на
Рахунок протягом строку, визначеного п.4.4.1 Договору, або з дня, наступного за
днем повного повернення Депозиту Вкладнику, з врахуванням вимог п.7.1
Договору.
7.5. На наступний банківський день після припинення дії Договору всі рахунки,
відкриті в зв’язку з Договором, закриваються.
7.6. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
по одному примірнику для кожної зі Сторін.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з
положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що
знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони. Такі причини
включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежа, воєнний стан,
збройна агресія, окупація, антитерористична операція, операція із забезпечення
національної безпеки і оборони, страйк, протест, збір, мітинг, демонстрація,
революція, заворушення, втручання в роботу інформаційних систем, рішення
державних органів України та країн походження іноземної валюти і таке інше
(далі – «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною
«форс-мажору» і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча Сторона
вживає чи вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з «форсБанк _______________
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мажору». Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та
припинення дії «форс-мажорних» обставин, з наданням підтвердження Торговопромислової палати України, протягом 3-х робочих днів від дати настання або
припинення їх дії. Недотримання строків повідомлення про настання обставин
непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як
підставу звільнення від відповідальності. Якщо ці обставини триватимуть більше,
ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого
виконання зобов‘язань за цим Договором. І в такому разі, жодна із Сторін не
матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.
9. ТАРИФИ ЗА ДЕПОЗИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ:
Найменування операції (послуги)
Тариф
Порядок
сплати
1. Відкриття, обслуговування та закриття
Не тарифікується
Рахунку
2. Внесення готівкових коштів на Рахунок
Не тарифікується
3. Видача готівкових коштів з Рахунку у разі дострокового повернення суми
Депозиту або його частини за ініціативою Вкладника 1
3.1. За умови, що кошти надійшли на
Рахунок готівкою (або з іншого
Не тарифікується
депозитного чи поточного рахунку в
Банку, що поповнювався готівкою у
відповідній сумі)
3.2. За умови, що кошти надійшли на
Розмір тарифу
Оплата в
Рахунок з рахунків, відкритих в інших
встановлюється
день
банках, в т. ч. через поточний рахунок,
рішенням Тарифного
здійснення
відкритий в Банку, з метою зарахування
комітету
операції
на Рахунок.
4. Безготівкове перерахування коштів з
Не тарифікується
Рахунку на власні рахунки у Банку
5. Надання довідки протягом дії договору
банківського вкладу:
- Протягом 3-х робочих днів з дати
Розмір тарифу
Оплата в
надходження заяви
встановлюється
день
рішенням Тарифного
здійснення
комітету
операції
- Терміново в день надходження заяви
Розмір тарифу
встановлюється
рішенням Тарифного
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комітету
6. Оформлення доручення на третю особу
у Банку
(Послуга не тарифікується при умові її
надання фізичним особам - пенсіонерам
які отримують пенсію через АТ «МІБ»)
7.Надання копій договорів, розрахункових
та касових документів клієнта, що
зберігаються в архіві

Розмір тарифу
встановлюється
рішенням Тарифного
комітету

Оплата в
день
здійснення
операції

Розмір тарифу
Оплата в
встановлюється
день
рішенням Тарифного
здійснення
комітету
операції
Розмір тарифу
Плата
8.Видача дублікатів договорів,
встановлюється
стягується за
розрахункових та касових документів
клієнта які зберігаються в архіві
рішенням Тарифного
кожен
комітету
дублікат
1 в разі, якщо на депозитний рахунок кошти надходили готівкою та в
безготівковій формі,
вважається, що Вкладник в першу чергу знімає з
депозитного рахунку кошти, що надійшли в безготівковій формі.
10. Реквізити та підписи сторін:
Банк:
Вкладник:
П.І.Б.
АТ «МІБ»
Місцезнаходження головного офісу:
Паспорт:
01015 Київ, вул. Лаврська, 16,
Виданий
Ідентифікаційний код 35810511,
Реєстраційний номер облікової картки
код банку 380582
платника податків:
Тел: (044) 351 79 00
Адреса:
Тел: (044) 351 79 79 (для звернення
Тел.
громадян)
Платник податку на прибуток на
загальних умовах
____________
Примірник Договору банківського вкладу
(депозиту) «
» отримав:

Банк _______________
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____________
____________
(підпис)

(Вкладник)

Вкладник _______________

