
 
 
 

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «____назва___» №___ 
м.  __________________                                                                                                        __________20__ р.                                                                                               

БАНК: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», від імені якого діє 
_____________________________________, з однієї сторони, та 
КЛІЄНТ: ПІБ Дата народження: 
Громадянин ______________ Резидент  ___________ Промо-код 
Адреса електронної пошти            
_______________________ 

Основний номер телефону 
_______________________ 

Додатковий номер телефону 
__________________________ 

(наступне зазначається, якщо договір укладає представник за довіреністю, тільки у разі відкриття у 
відділенні) 
Від імені якого, на підставі довіреності №_____  від «__»________ р. діє: 
ПІБ Дата народження: 
Громадянин ______________ Резидент  _______________ Основний номер телефону ____________ 
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір банківського вкладу 
(далі – Договір банківського вкладу), який складається з публічної частини договору, яким є Універсальний 
договір банківського обслуговування клієнтів фізичних осіб у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» із змінами і 
доповненнями, затверджений Банком та розміщений на Офіційному сайті Банку www.creditdnepr.com.ua (далі 
– УДБО), та індивідуальної частини, якою є цей Договір банківського вкладу.  
Підписанням цього Договору банківського вкладу  Клієнт підтверджує, що: 
- він акцептував УДБО  шляхом підписання Заяви-згоди  про приєднання до Універсального договору 
банківського обслуговування клієнтів-фізичних осіб АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»  (далі – Заява-згода) і 
згоден з усіма умовами УДБО в повному обсязі, зокрема щодо порядку укладання договорів та умов надання 
всіх послуг, в тому числі, що можуть бути надані йому в майбутньому (з урахуванням всіх змін та доповнень); 
- умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. 
Терміни, що використовуються в цьому Договорі банківського вкладу, вживаються в значеннях, наведених в 
УДБО. Інші умови, які не визначені в цьому Договорі банківського вкладу, зазначені в УДБО.  
Цей Договір банківського вкладу є невід’ємною частиною УДБО, та вказані документи разом із Заявою-
згодою складають єдиний Договір. 
У разі виникнення розбіжностей між положеннями УДБО та будь-якими умовами цього Договору 
банківського вкладу положення цього Договору банківського вкладу мають пріоритетну силу. 
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ВКЛАДУ 
1.1. Банк приймає від Клієнта на Вкладний рахунок №____________________ грошові кошти (далі – 
Вклад) та зобов’язується повернути Вклад та сплатити проценти за користування Вкладом на умовах та у 
порядку, передбачених цим Договором банківського вкладу та УДБО.  
(додається в разі договірного списання коштів з поточного рахунку клієнта на вкладний рахунок при 
відкритті у відділенні) 
1.1.1. Клієнт доручає Банку без додаткового узгодження та без надання платіжного доручення здійснити 
перерахування коштів в сумі Вкладу з поточного рахунку № _____________________, який відкрито у Банку 
на ім’я Клієнта, на Вкладний рахунок з метою внесення суми Вкладу.  
1.2. Вклад розміщується на наступних умовах: 
1.2.1. Вид Вкладу: ____________. 
1.2.2. Сума та валюта Вкладу: _________ (_______) ________. 
1.2.3. Строк залучення Вкладу: ________ днів (з дати його внесення до дати повернення). 
1.2.4. Дата повернення Вкладу «___»______ ______ р. 

Умови використання даного 
документа: 

Укладається з клієнтом в разі оформлення банківського вкладу. У разі укладення Договору у відділені Банку 
- з боку Банку використовується звичайний («живий») відбиток печатки та підпис уповноваженої особи 
Банку або такі, які наносяться типографським способом (факсиміле), а з боку Клієнта підписується 
власноручним підписом Клієнта, у разі укладення Договору в електронній формі за допомогою Мобільного 
додатку – з боку Клієнта  накладається удосконалений електронний підпис, а з боку Банку – факсиміле та 
додатково скріплюється кваліфікованою електронною печаткою. 



1.2.5. Вклад відкривається з автоматичним подовженням строку.   
Клієнт може відмінити автоматичне подовження строку в будь-який момент з дати відкриття Вкладу до  
передостаннього Операційного дня, що передує даті закриття Вкладу, без підписання додаткових угод.                          
Строк залучення Вкладу подовжується на той самий строк, але кількість днів у наступному Строці залучення 
Вкладу може відрізнятися від попереднього строку, якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідний 
(неробочий) день. В такому випадку повернення Вкладу здійснюється на наступний Операційний день. 
Подовження Строку залучення Вкладу може здійснюватися необмежену кількість разів. Клієнт має право 
відмовитися від автоматичного подовження Строку залучення Вкладу у порядку, визначеному УДБО.  
У разі подовження Строку залучення Вкладу виплата нарахованих процентів здійснюється відповідно до умов 
цього Договору банківського вкладу та в останній день кожного такого Строку залучення Вкладу. 

Банк може відмовити у автоматичному подовженні Строку залучення Вкладу у випадку, якщо на дату 
закінчення Строку залучення Вкладу Умовами залучення банківських вкладів не передбачений відповідний 
вид Вкладу або відсутня можливість автоматичного подовження Строку залучення Вкладу на тих же умовах. 
В такому випадку сума Вкладу перераховується на поточний рахунок Клієнта, зазначений в п. 1.4 цього 
Договору.  
1.2.6. Поповнення Вкладу: дозволяється в термін до «__»_________ р. (вказується дата відкриття +1 
місяць)  Загальна сума поповнення не може перевищувати Суми Вкладу, зазначеної в п. 1.2.2 цього Договору 
банківського вкладу.  
Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів поповнення не передбачено) 
1.2.6. Поповнення Вкладу: не передбачено. 
1.2.7. Виплата нарахованих процентів здійснюється: 
(опція у випадку виплати процентів в кінці строку) 
в Дату повернення Вкладу шляхом перерахування Банком коштів на поточний рахунок Клієнта, заначений в 
п. 1.4 цього Договору банківського вкладу. Якщо дата виплати процентів припадає на неробочий день, Банк 
виплачує суму нарахованих на Вклад процентів наступного Операційного дня.  
(опція у випадку виплати процентів щомісячно) 
щомісячно в день, що відповідає дню укладання цього Договору банківського вкладу, та в дату повернення 
Вкладу шляхом перерахування Банком коштів на поточний рахунок Клієнта, заначений в п. 1.4 цього 
Договору банківського вкладу. У разі, якщо дата виплати процентів припадає на неробочий день, Банк 
виплачує суму нарахованих на Вклад процентів наступного Операційного дня.  
1.2.8. Процентна ставка: ______% річних та є незмінною протягом строку залучення Вкладу. 
У разі подовження Строку залучення Вкладу процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі, що діє 
для даного виду Вкладу на дату подовження Строку залучення Вкладу. У разі зміни процентної ставки за 
даним видом Вкладу, Банк не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати набуття нею чинності публікує 
відповідну інформацію на Офіційному сайті Банку. Клієнт зобов’язаний ознайомитися із діючою процентною 
ставкою за відповідним видом Вкладу на Офіційному сайті Банку не пізніше ніж за 3 (три) банківських дні до 
дати подовження Строку залучення Вкладу. Якщо Клієнт не згоден із новим розміром процентної ставки за 
Вкладом, він повинен відмовитися від автоматичного подовження Строку залучення Вкладу у порядку, 
передбаченому УДБО.  
1.3.  Умови, визначені в пунктах 1.2.1- 1.2.4 та 1.2.8 Договору, є істотними умовами Договору 
банківського вкладу. 
1.4. Банк здійснює виплату процентів на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку: 
№______________________ 
1.5.  Банк повертає Суму Вкладу після закінчення Строку залучення Вкладу на поточний рахунок Клієнта, 
відкритий в Банку: №______________. Дострокове зняття Суми Вкладу протягом Строку залучення Вкладу, 
в тому числі протягом нового Строку залучення Вкладу після його автоматичного подовження, можливе 
виключно за згодою Банку. Часткове зняття суми Вкладу протягом строку дії Договору не передбачено. 
1.6. Проценти на Суму Вкладу / на суму поповнення нараховуються з наступного календарного дня за 
днем зарахування грошової суми на Вкладний рахунок до календарного дня, що передує даті повернення 
Вкладу Клієнту згідно Договору банківського вкладу. У разі внесення або поповнення Вкладу у 
післяопераційний час або в неробочі дні, нарахування процентів на Суму Вкладу / на суму поповнення 
здійснюється з наступного Операційного дня, що слідує за датою зарахування таких коштів на рахунок. 
1.7. За цим Договором банківського вкладу Клієнту можуть надаватися супровідні послуги Банку, 
пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням Вкладного рахунку. Оплата супровідних послуг за 
Договором здійснюється у розмірі, в строки та порядку, визначеному УДБО та Тарифами Банку. 
Про зміну Тарифів Банк інформує Клієнта не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати набуття чинності таких 
змін. Інформування Клієнта здійснюється шляхом розміщення інформації на Офіційному сайті Банку або 
іншими каналами, передбаченими УДБО. 
РОЗДІЛ 2. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 



2.1. Договір набуває чинності з дати його укладання, а в частині залучення Вкладу – з моменту його внесення 
Клієнтом, і діє до моменту повернення Клієнту Суми Вкладу, а в частині розрахунків – до повного виконання 
Сторонами своїх грошових зобов’язань. 
РОЗДІЛ 3. ІНШІ УМОВИ 
3.1. Умови Договору, не зазначені в цьому Договорі банківського вкладу, викладені в УДБО та є 
обов’язковими для Сторін.  
3.2. Підписанням цього Договору банківського вкладу Клієнт підтверджує, що: 
3.2.1. до моменту укладання цього Договору банківського вкладу Банк ознайомив його з Умовами залучення 
банківських вкладів, які розміщені на сайті www.creditdnepr.com.ua, з умовами УДБО, цього Договору 
банківського вкладу, Тарифами та Клієнт погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати; 
3.2.2. до підписання цього Договору банківського вкладу Клієнт отримав усю інформацію стосовно 
банківської послуги, що надається за цим Договором банківського вкладу, в обсязі та у порядку, що 
передбачені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг»; 
(опція в разі, якщо клієнт зареєстрований / не зареєстрований як фізична особа – підприємець або особа, що 
провадить незалежну професійну діяльність) 
3.2.3. Клієнт зареєстрований, як фізична особа-підприємець або особа, що провадить незалежну професійну 
діяльність; 
або 
3.2.3. Клієнт не зареєстрований, як фізична особа-підприємець або особа, що провадить незалежну 
професійну діяльність; 
 (для паперової форми з використанням факсиміле Банку) 
3.2.4. погоджується із тим, що цей Договір банківського вкладу з боку Банку укладається шляхом 
накладення факсиміле Банку у порядку, визначеному УДБО; 
або (для електронної форми – у разі оформлення Договору за допомогою Мобільного додатку) 
3.2.4. погоджується із тим, що цей Договір банківського вкладу укладається в електронній формі шляхом 
підписання з боку Клієнта Удосконаленим електронним підписом Клієнта, а з боку Банку – факсиміле Банку 
та додатковим скріпленням Кваліфікованою електронною печаткою Банку у порядку, визначеному УДБО. 
або повністю пп. 3.2.4 видаляється, а нумерація наступного пункту (якщо він має включатись) 
змінюється, якщо Договір укладається у відділені Банку та підписується власноручними підписами 
Сторін та з використанням «живої» печатки Банку. 
(наступний пункт лише для паперової форми Договору) 
3.2.5. він отримав свій примірник цього Договору банківського вкладу. 
3.3. Клієнт надає Банку згоду на збір (в тому числі шляхом доступу Банку до інформації), збереження, 
використання і поширення інформації про себе, включаючи персональні дані та банківську таємницю Клієнта, 
третім особам, зазначених в УДБО. Збір, збереження, використання і поширення зазначеної інформації 
здійснюється у порядку, визначеному УДБО, з дотриманням вимог законодавства України. 
3.4. Повернення коштів гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, що не 
перевищує встановлений законодавством граничний розмір відшкодування коштів. Клієнт підтверджує, що 
ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з розміром гарантованої суми 
відшкодування та переліком умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, відповідно до ст. 26 Закону України 
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Інформацію про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб розміщено на веб-сайті Банку: https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo. 
З метою здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів вкладників відповідно до чинного законодавства під терміном «Вклад» розуміються 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 рахунку, банківського вкладу (депозиту), 
включаючи нараховані відсотки на такі кошти.  
3.5. Якщо інше не передбачено цим Договором банківського вкладу або УДБО, зміни та доповнення до 
істотних умов цього Договору банківського вкладу вносяться Сторонами у письмовій формі шляхом 
укладання додаткових договорів до цього Договору банківського вкладу.   
Банк має право встановлювати тарифи й комісії за послугою щодо залучення Вкладу за цим Договором 
банківського вкладу та змінювати їх протягом строку дії цього Договору банківського вкладу,  про що Клієнт 
повідомляється Банком в порядку, визначеному УДБО. 
Істотними умовами Договору є лише ті з них, які прямо визначені в цьому Договорі банківського вкладу як 
істотні. Усі інші умови, погоджені Сторонами, не є істотними. 
Банк зобов’язаний надіслати Клієнту пропозицію про зміну істотних умов Договору у строк не пізніше, ніж 
за 5 календарних днів до запланованої дати укладення додаткового договору до цього Договору банківського 
вкладу, у спосіб, що визначений УДБО та що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. 
Зміни та доповнення до УДБО вносяться в порядку, визначеному УДБО. Інші умови Договору, не визначені 
в цьому Договорі банківського вкладу, викладені в УДБО та є обов’язковими для Сторін. 



3.6. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення 
зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин 
(обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 
3.7. У випадку невиконання або неналежного виконання Банком своїх обов'язків за цим Договором 
банківського вкладу Банк несе відповідальність перед Клієнтом у вигляді відшкодування завданих ним 
збитків у вигляді прямої дійсної шкоди, доведеної в судовому порядку. 
3.8. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг Клієнт може звернутись до Управління захисту 
прав споживачів Національного банку України за контактами, вказаними на сайті Національного банку 
України https://bank.gov.ua/ в розділі «Захист прав споживачів». 
3.9. З питань виконання Сторонами умов цього Договору банківського вкладу Клієнт може звернутись 
безпосередньо до Банку за контактами, вказаними в реквізитах Банку.  
3.10. Якщо майнові права за цим Договором будуть передані Клієнтом у заставу Банку, вимоги статей 27-
32 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" №1255-IV  від 18.11.2003 
року (або інших статей вказаного Закону аналогічного змісту у разі внесення до зазначеного Закону змін, 
внаслідок яких нумерація статей буде змінена) можуть не застосовуватися Банком. 
(наступний пункт лише для паперової форми договору) 
3.11. Цей Договір банківського вкладу укладений в 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
один – для Клієнта, другий – для Банку. 
РОЗДІЛ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні без використання факсиміле Банку 

БАНК КЛІЄНТ 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Ідентифікаційний код  юридичної особи 14352406 
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 
Жилянська, буд. 32,  
Адреса для листування:  Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 32, 
ІПН 143524004022  
Код банку 305749 
к/р UA713000010000032007102101026 в 
Національному банку України, код НБУ 300001 
Телефон Контакт-центру: 0 800 507 700 
(безкоштовно) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділення______ 
П.І.Б. _______                              ___________     м.п. 

ПІБ_______________________________________ 
Паспорт серія ______№ ______________,виданий 
____________р. 
РНОКПП ____________ 
Адреса реєстрації місця проживання 
___________________________________, 
Адреса фактичного проживання (адреса для 
листування) ________________________, 
 
 
 
 
 
____________________________ _______________  
                   П.І.Б.                                     підпис 
 
Довірена особа 
ПІБ_________________________________________ 
Паспорт серія _____№__________ 
виданий__________________ _______________р. 
РНОКПП ____________ 
Адреса реєстрації місця проживання 
___________________________________, 
____________________________ _______________  
                   П.І.Б.                                     підпис 
 

 
використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні з використанням факсиміле Банку  

БАНК КЛІЄНТ 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Ідентифікаційний код  юридичної особи 14352406 
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 
Жилянська, буд. 32,  
Адреса для листування:  Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 32, 
ІПН 143524004022  
Код банку 305749 

ПІБ_______________________________________ 
Паспорт серія ______№ ______________,виданий 
____________р. 
РНОКПП ____________ 
Адреса реєстрації місця проживання 
___________________________________, 
Адреса фактичного проживання (адреса для листування) 
________________________, 
 



 
використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні  
(опція у випадку, якщо депозит оформлюється представником за довіреністю) 
УВАГА! ЗАПОВІДАЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄ 
ПРЕДСТАВНИК ЗА ДОВІРЕНІСТЮ 
 
(використовується тільки у разі відкриття Вкладу у відділенні) 
 (опція у випадку бажання клієнта оформити Заповідальне розпорядження) 
Розпорядження Клієнта (виплата спадщини виконується у відповідності до статті 1228 Цивільного 
кодексу України)   
У випадку моєї смерті я - ____________________ (ПІБ Клієнта) заповідаю Вклад, а також права і обов’язки 
за цим Договором __________ПІБ___________, паспорт: серія____ №_________, виданий 
_______________________”__”_______р., що проживає _________________________________, РНОКПП  
________________. 
 
 
«____»____________20__р.    ___________________________/_________________/  

к/р UA713000010000032007102101026 в 
Національному банку України, код НБУ 300001 
Телефон Контакт-центру: 0 800 507 700 
(безкоштовно) 
 
 
 
 
Перший заступник 
Голови Правління                       Котюжинський О.А. 

____________________________ _______________  
                   П.І.Б.                                     підпис 
 
Довірена особа 
ПІБ_________________________________________ 
Паспорт серія _____№__________ 
виданий__________________ _______________р. 
РНОКПП ____________ 
Адреса реєстрації місця проживання 
___________________________________,_____________
_______________ _______________  
                   П.І.Б.                                     підпис 
 

 
використовується у разі відкриття Вкладу за допомогою Мобільного додатку 

БАНК КЛІЄНТ 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Ідентифікаційний код  юридичної особи 14352406 
Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 
Жилянська, буд. 32,  
Адреса для листування:  Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 32, 
ІПН 143524004022  
Код банку 305749 
к/р UA713000010000032007102101026 в 
Національному банку України, код НБУ 300001 
Телефон Контакт-центру: 0 800 507 700 
(безкоштовно) 
 
 
                     
Перший заступник 
Голови Правління                        Котюжинський О.А. 
 
Документ підписано кваліфікованою електронною 
печаткою 

ПІБ_______________________________________ 
Паспорт серія ______№ ______________,виданий 
____________р. 
РНОКПП ____________ 
Адреса реєстрації місця проживання 
___________________________________, 
Адреса фактичного проживання (адреса для листування) 
________________________, 
 
 
 
Накладання мною електронного цифрового підпису 
перевіряється за допомогою відкритого ключа: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Для перевірки підпису Банку ви можете скористатися онлайн сервісом перевірки кваліфікованого ЕП Державного підприємства 
"Національні інформаційні системи" за посиланням 
https://czo.gov.ua/verify   
Як скористатись сервісом:  
1. завантажте за посиланням цей файл;  
2. отримайте результат перевірки. 

 
 
 


