
 

 
 

 

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. 

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, якщо окремими 

положеннями цього Договору банківського вкладу не передбачено інше. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ (ПОНЯТЬ) 

Терміни, що використовуються в цьому Договорі банківського вкладу, для цілей визначення умов цього 

Договору банківського вкладу вживаються в наступних значеннях: 

Автентифікація – процедура, що дає змогу Банку установити та підтвердити особу Клієнта, у тому числі 

шляхом перевірки Індивідуальної облікової інформації Клієнта. 

Авторизація – процедура отримання дозволу на використання Системи FreeBank. 

Вид вкладу - це сукупність  параметрів Вкладу, що включають валюту Вкладу, діапазони строків 

розміщення Вкладу, розміри мінімальної та максимальної суми Вкладу. 

Відділення Банку – відокремлений підрозділ Банку, який забезпечує обслуговування Клієнтів. 

Вклад (Депозит) – кошти, які залучені банком від Клієнта (або які надійшли для Клієнта) на умовах 

цього Договору банківського вкладу, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 

Вкладний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на підставі цього Договору 

банківського вкладу для зберігання коштів, що передаються Клієнтом Банку на встановлений строк під 

визначений процент (дохід) і підлягають поверненню відповідно до умов Договору. 

Дебетовий переказ (Договірне списання) – платіжна операція, що здійснюється з рахунку Клієнта на 

підставі Платіжної інструкції Банку або іншого отримувача у випадках, передбачених Договором, або 

Платіжної інструкції стягувача – у випадках, передбачених законодавством України. 

Договір про надання Банківської послуги – окремий договір, що укладається (підписується) 

Сторонами у порядку, визначеному УДБО, і на підставі якого Банк надає Клієнту відповідну банківську 

послугу. 

Додатковий номер телефону – діючий номер телефонного зв’язку, зазначений Клієнтом у Заяві-згоді 

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 (якщо відсутня технічна можливість використання факсиміле) 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. 
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або у Договорі про надання Банківських послуг як додатковий контактний номер (домашній, мобільний, 

робочий, інший номер телефону) або як номер для отримання Текстових повідомлень про операції за 

Рахунком. 

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 

включаючи обов’язкові реквізити документа, який формується та підписується у порядку, визначеному 

законодавством України та Договором. 

Електронний підпис (ЕП) – електронні дані, що додаються підписувачем (Клієнтом або Банком) до 

інших електронних даних або логічно з ним пов’язуються і використовуються ним як підпис у порядку, 

визначеному Договором. 

Індивідуальна облікова інформація – унікальний ідентифікатор Клієнта у системі (логін) і пароль 

Клієнта – для доступу у Систему FreeBank та/або біометричні дані – для  доступу до Мобільного застосунку, 

та/або особистий (таємний) ключ Удосконаленого Електронного підпису. 

Ідентифікація – заходи, що вживаються Банком для встановлення особи Клієнта, шляхом отримання її 

ідентифікаційних даних. 

Істотні умови договору – умови,  визначені в  цьому Договорі банківського вкладу та/або чинним 

законодавством України як істотні.   

Мобільний застосунок (мобільний додаток) – комп’ютерна програма (програмне забезпечення), 

призначена для роботи на Мобільних пристроях, за допомогою якої через мережу Інтернет здійснюється 

надання послуг Банком. 

Мобільний пристрій – персональний комп'ютер або інший подібний пристрій (смартфон, планшет 

тощо), призначений в тому числі, але не виключно, для перегляду веб-сторінок і роботи з веб-сервісами. 

Неробочі дні – дні, визначені внутрішнім графіком роботи Банку, протягом яких Відділення Банку не 

здійснюють обслуговування Клієнтів. Графік роботи Відділень Банку доводиться до відома Клієнтів шляхом 

розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах Відділень Банку та на Офіційному сайті Банку. 

ОТР-пароль (Оne time password - Одноразовий цифровий пароль) – дані в електронній формі, які 

додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються 

ним для: (і) підписання Електронного документа та/або (іі) підтвердження (надання згоди) на виконання 

Платіжної операції та/або (ііі) здійснення інших дій з боку Клієнта, які виконуються ним у Системі FreeBank. 

ОТР-паролем є: 

- електронні дані у вигляді цифрової або алфавітно-цифрової послідовності, що передаються у 

вигляді текстових повідомлень у Системі FreeBank  або на Основний/Додатковий номер 

телефону або на номер телефону, який є логіном Клієнта у Системі FreeBank, або на електронну 

пошту Клієнта; або 

- електронні дані у вигляді набору ідентифікаторів, які дозволяють ідентифікувати Клієнта, його 

Мобільний пристрій та встановити факт його Авторизації у Мобільному застосунку. 

Операційний день – робочий день Банку, протягом якого Банк здійснює свою діяльність, необхідну для 

виконання Платіжних операцій. 

Основний номер телефону або Основний номер – діючий номер українського оператора мобільного 

зв’язку, зазначений Клієнтом у Заяві-згоді та/або Договорі про надання Банківських послуг та/або заяві про 

визначення/зміну Основного номера телефону та/або зазначений як Основний номер під час розмови з 

оператором Контакт-центру після проведення Автентифікації по телефону Клієнта, що може 

використовуватись для отримання ОТР-пароля при проведенні операцій за допомогою Системи FreeBank, 

Текстових повідомлень щодо здійснених банківських операцій за Рахунком, а також використовується з 

метою посилення заходів безпеки під час здійснення банківських операцій. 

Офіційний сайт Банку – офіційний сайт Банку у мережі Інтернет за адресою: www.creditdnepr.com.ua 

Платіжна інструкція – розпорядження, надане Банку Клієнтом або іншим ініціатором Платіжної 

операції для виконання Платіжної операції за Рахунком Клієнта. 

Платіжна операція - будь-яке внесення, переказ або зняття коштів з Рахунку/на Рахунок.  

Поточний рахунок – рахунок (уключаючи рахунок із спеціальним режимом використання), що 

відкривається Банком Клієнту на підставі відповідного договору банківського рахунку для зберігання коштів 

і виконання Платіжних операцій відповідно до умов такого договору та вимог законодавства України. 

Рахунок або Рахунки – будь-який Поточний рахунок та/або Вкладний рахунок. 

Система FreeBank – система дистанційного банківського  обслуговування фізичних осіб та засіб 

дистанційної комунікації, що передбачає можливість надання Банком комплексу платіжних та інформаційних 

послуг за Рахунками Клієнта та здійснення Платіжних операцій за Рахунками на підставі Електронних 

документів, укладання Договорів та здійснення правочинів в електронній формі та обміну інформацією між 

Клієнтом та Банком. Система FreeBank складається зі спеціального Інтернет-ресурсу, що знаходиться на 

Офіційному сайті Банку, та спеціального Мобільного застосунка, що підтримуються Банком для надання 

доступу та обслуговування Клієнтів у системі дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб. 

Тарифи – перелік послуг (тарифний пакет) та встановлені розміри оплати за послуги (ціна послуг), що 

надаються Банком згідно з УДБО та Договорами про надання Банківських послуг. Тарифи формуються та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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затверджуються колегіальним органом Банку та підлягають оприлюдненню на Офіційному сайті Банку та/або 

на інформаційних стендах у Відділеннях Банку та/або у Системі FreeBank. 

Текстове повідомлення – текстове повідомлення, що надсилається Системою FreeBank (Push-

повідомлення) або за допомогою месенджерів, що використовується Банком для комунікації з Клієнтами  або 

за допомогою послуг оператора мобільного зв’язку (SMS-повідомлення) та за наявності відповідного 

Мобільного пристрою. Клієнт, підписуючи відповідну заяву, в якій зазначає Основний номер телефону або 

Додатковий номер телефону, або номер телефону, який є логіном Клієнта у Системі FreeBank, підтверджує 

свою згоду на отримання Текстових повідомлень будь-яким з вказаних способів на розсуд Банку. 

Удосконалений Електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом 

криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис, з 

використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з 

підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну Ідентифікацію підписувача та виявити порушення 

цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис. 

Умови залучення банківських вкладів – умови залучення банківських депозитів  фізичних осіб в АТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що затверджені Банком та встановлюють розмір процентної ставки, мінімальну 

суму Вкладу, умови дострокового повернення Вкладу, умови програми лояльності тощо, оприлюднені на 

Офіційному сайті Банку (вкладка Приватним клієнтам / Депозити) та розміщені  у Відділеннях Банку. 

Push-повідомлення – повідомлення в електронному вигляді, що передається Банком через інтернет на 

Мобільний застосунок, встановлений на Мобільному пристрої Клієнта. 

Сторони погодили, що визначення вищевказаних термінів може змінюватися в залежності від змін в 

законодавстві України, а також технічних можливостей та налаштувань систем Банку, і в такому випадку 

зміна визначення відбуватиметься через надання нового значення відповідному терміну в УДБО без внесення 

змін до цього Договору банківського вкладу. У зв’язку з цим Клієнт погоджується, що у випадку  виникнення 

протягом строку дії Договору розбіжностей між визначеннями термінів, наведеними в УДБО, та 

визначеннями термінів, наведених в цьому Договорі банківського вкладу, пріоритетну силу матимуть 

визначення термінів в УДБО. 

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОСНОВНІ УМОВИ ВКЛАДУ 

1.1. Банк приймає від Клієнта на Вкладний рахунок №____________________ грошові кошти ( 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 дебетового переказу (договірного списання) коштів з поточного рахунку клієнта на 

вкладний рахунок при відкритті у відділенні) 

1.1.1. Клієнт доручає Банку (і підписанням цього Договору банківського вкладу надає згоду на виконання 

відповідної Платіжної операції) без додаткового узгодження та без надання платіжної інструкції здійснити 

Дебетовий переказ (Договірне списання) коштів в сумі Вкладу з поточного рахунку Клієнта в Банку № 

_____________________  на Вкладний рахунок з метою внесення суми Вкладу. Наявність підпису Клієнта 

(його представника) на цьому Договорі банківського вкладу є підставою для проведення відповідної 

Платіжної операції, яка вважається акцептованою Клієнтом. 

1.2. Вклад розміщується на наступних умовах: 

1.2.1. Вид Вкладу: ____________. 

1.2.2. Сума та валюта Вкладу: _________ (_______) ________. 

1.2.3. Строк залучення (розміщення) Вкладу: ________ днів (з дати його внесення). 

1.2.4. Дата повернення Вкладу: 
(перший варіант використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні) 

 «___»______ ______ р. 

(другий варіант використовується у разі відкриття Вкладу за допомогою Мобільного додатку) 

«___»______ ______ р. – у разі фактичного внесення (зарахування) грошових коштів на Вкладний рахунок в 

день укладення цього Договору банківського вкладу, або «__» _____ 20__ р. – у разі фактичного внесення 

(зарахування) грошових коштів на Вкладний рахунок в Операційний день, наступний за днем укладання цього 

Договору банківського вкладу. 

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 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.  

Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів автоматичне подовження 

строку не передбачено) 

1.2.5. Вклад відкривається без автоматичного подовження Строку залучення Вкладу. 

1.2.6. Поповнення Вкладу (довкладення): дозволяється в строк до «__»_________ р. (вказується дата 

відкриття +1 місяць) Мінімальна сума поповнення (довкладення) становить ______,__ ________ або не 

обмежена, при цьому загальна сума поповнення (довкладення) не може перевищувати Суму Вкладу, зазначену 

в п. 1.2.2 цього Договору банківського вкладу.  

Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів поповнення (довкладення) не 

передбачено) 

1.2.6. Поповнення Вкладу (довкладення): 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, зазначений 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 зарахування суми Вкладу (суми первинного внеску) на Вкладний 

рахунок, та в Дату повернення Вкладу шляхом перерахування Банком коштів на поточний рахунок Клієнта, 

зазначений 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) Операційних 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) Операційних 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 банківського вкладу, є істотними 

умовами Договору. 

1.4. Банк здійснює виплату процентів та повертає Суму Вкладу після закінчення Строку залучення Вкладу 

на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку: №______________________. 

Проценти, передбачені цим Договором банківського вкладу, є процентними витратами Банку, які 

сплачуються Банком за використання грошових коштів, що залучені Банком від Клієнта, які обчислюються 

пропорційно часу і сумі активу/зобов’язання. 

(якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів дострокове зняття не 

передбачено)  
1.5. Дострокове зняття Суми Вкладу протягом Строку залучення Вкладу, в тому числі протягом нового 

Строку залучення Вкладу після його автоматичного подовження, текст, позначений сірим, видаляється, 

якщо в п.1.2.5 автопролонгація не передбачена можливе виключно за згодою Банку. Часткове зняття суми 

Вкладу протягом строку дії Договору не передбачено.  

Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів дострокове зняття 

передбачено, при цьому встановлюється стандартна для таких випадків процентна ставка) 

1.5. Часткове зняття суми Вкладу протягом строку дії Договору не передбачено. Дострокове зняття Суми 

Вкладу протягом Строку залучення Вкладу, в тому числі протягом нового Строку залучення Вкладу після 

його автоматичного подовження, можливе за умови подання Клієнтом в Банк письмової заяви (в двох 

оригінальних примірниках) не пізніше ніж за два Операційні дні до дати повернення Вкладу, зазначеної в 

такій заяві, та за умови укладення Сторонами додаткової угоди до Договору щодо зміни строку залучення 

Вкладу та розміру процентної ставки. В такому випадку нарахування (перерахунок) процентів за весь строк 

фактичного залучення (розміщення) Вкладу (починаючи з дати фактичного внесення (зарахування) грошових 

коштів на Вкладний рахунок або з дати останнього автоматичного подовження Строку залучення Вкладу, 

якщо таке подовження мало місце текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.5 автопролонгація не 

передбачена) здійснюється  за ставкою, що затверджена в Банку для таких випадків. крапка замінюється на 

кому та до договору включається наступний текст, якщо в п.1.2.7 обрана опція виплати процентів 

щомісячно а Клієнт підписанням цього Договору банківського вкладу доручає Банку різницю між сумою 

раніше сплачених Клієнту процентів та сумою процентів, що належить до виплати Клієнту після вказаного 



перерахунку, вирахувати із Суми Вкладу, якщо така різниця має місце. 

Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів дострокове зняття 

передбачено, при цьому встановлюється процентна ставка, передбачена Умовами залучення відповідного 

банківського вкладу, яка менша за ставку, вказану в п.1.2.8) 

1.5. Часткове зняття суми Вкладу протягом строку дії Договору не передбачено. Дострокове зняття Суми 

Вкладу протягом Строку залучення Вкладу, в тому числі протягом нового Строку залучення Вкладу після 

його автоматичного подовження, можливе за умови подання Клієнтом в Банк письмової заяви (в двох 

оригінальних примірниках) не пізніше ніж за два Операційні дні до дати повернення Вкладу, зазначеної в 

такій заяві, та за умови укладення Сторонами додаткової угоди до Договору щодо зміни строку залучення 

Вкладу та розміру процентної ставки. В такому випадку нарахування (перерахунок) процентів за весь строк 

фактичного залучення (розміщення) Вкладу (починаючи з дати фактичного внесення (зарахування) грошових 

коштів на Вкладний рахунок або з дати останнього автоматичного подовження Строку залучення Вкладу, 

якщо таке подовження мало місце текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.5 автопролонгація не 

передбачена) здійснюється  за процентною ставкою, яка на ___ процентних пунктів менша, ніж процентна 

ставка, визначена відповідно до умов п.1.2.8 Договору банківського вкладу. крапка замінюється на кому та 

до договору включається наступний текст, якщо одночасно існують 2 обставини: (1) в п.1.2.7 обрана опція 

виплати процентів щомісячно, та (2) розмір процентної ставки, вказаний в цьому пункті 1.5, менший, ніж 

розмір процентної ставки, вказаний в п.1.2.8 а Клієнт підписанням цього Договору банківського вкладу 

доручає Банку різницю між сумою раніше сплачених Клієнту процентів та сумою процентів, що належить до 

виплати Клієнту після вказаного перерахунку, вирахувати із Суми Вкладу, якщо така різниця має місце. 

Або (якщо Умовами залучення банківських вкладів для відповідного виду Вкладів дострокове зняття 

передбачено, при цьому встановлюється процентна ставка, передбачена Умовами залучення відповідного 

банківського вкладу, яка дорівнює ставці, вказаній в п.1.2.8) 

1.5. Часткове зняття суми Вкладу протягом строку дії Договору не передбачено. Дострокове зняття Суми 

Вкладу протягом Строку залучення Вкладу, в тому числі протягом нового Строку залучення Вкладу після 

його автоматичного подовження, можливе за умови подання Клієнтом в Банк письмової заяви (в двох 

оригінальних примірниках) не пізніше ніж за два Операційні дні до дати повернення Вкладу, зазначеної в 

такій заяві, та за умови укладення Сторонами додаткової угоди до Договору щодо зміни строку залучення 

Вкладу та розміру процентної ставки. В такому випадку нарахування (перерахунок) процентів за весь строк 

фактичного залучення (розміщення) Вкладу (починаючи з дати фактичного внесення (зарахування) грошових 

коштів на Вкладний рахунок або з дати останнього автоматичного подовження Строку залучення Вкладу, 

якщо таке подовження мало місце текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.5 автопролонгація не 

передбачена) здійснюється  за ставкою, яка дорівнює процентній ставці, визначеній відповідно до умов п.1.2.8 

Договору банківського вкладу.  

перший варіант використовується у разі відкриття Вкладу за допомогою Мобільного додатку  

1.6. Проценти на Суму Вкладу / на суму поповнення текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.6 

поповнення вкладу (довкладення) не передбачено 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 (зарахування) Вкладу на Вкладний рахунок 

відповідно до умов УДБО в Операційний день, наступний за днем укладання цього Договору банківського 

вкладу, або внесення (зарахування) суми поповнення (довкладення) на Вкладний рахунок відповідно до умов 

УДБО в Операційний день, наступний за днем ініціювання Клієнтом в Мобільному застосунку відповідної 

операції перерахування, текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.6 поповнення вкладу 

(довкладення) не передбачено нарахування процентів на Суму Вкладу / на суму поповнення текст, 

позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.6 поповнення вкладу (довкладення) не передбачено здійснюється 

з наступного календарного дня, що слідує за датою зарахування таких коштів на Вкладний рахунок. 

другий варіант використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні 

1.6.Проценти на Суму Вкладу / на суму поповнення текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.6 

поповнення вкладу (довкладення) не передбачено 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. текст, позначений сірим, видаляється, якщо в п.1.2.6 

поповнення вкладу (довкладення) не передбачено У разі збільшення Суми Вкладу за допомогою Мобільного 

застосунку та внесення (зарахування) суми поповнення (довкладення) на Вкладний рахунок відповідно до 

умов УДБО в Операційний день, наступний за днем ініціювання Клієнтом в Мобільному застосунку 

відповідної операції перерахування, нарахування процентів на суму поповнення здійснюється з наступного 

календарного дня, що слідує за датою зарахування таких коштів на Вкладний 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, які розміщені 

за посиланням https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/taryfy-pryvatnym-kliyentam. 

Протягом строку дії Договору Тарифи можуть бути змінені. Про зміну Тарифів Банк інформує Клієнта не 

пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати набуття чинності таких змін. Інформування Клієнта здійснюється 

https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pravyla/pryvatnym-kliyentam/taryfy-pryvatnym-kliyentam


шляхом розміщення інформації на Офіційному сайті Банку та шляхом направлення Клієнту у Системі 

FreeBank та/або на Основний/Додатковий номер телефону та/або на електронну пошту Клієнта відповідного 

Текстового повідомлення з посиланням на оновлену редакцію Тарифів. 

1.8. Списання Банком коштів з Вкладного рахунку Клієнта може відбуватися виключно у випадках, 

передбачених (таких, що будуть передбачені в майбутньому) Договором та/або законодавством України, 

шляхом виконання дебетового, кредитового переказу або примусового списання на підставі Платіжної 

інструкції, наданої або Клієнтом, або отримувачем, або обтяжувачем, або стягувачем. 

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 

(зарахування) на Вкладний рахунок, 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» та ст.30 Закону України “Про платіжні послуги”; 

(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 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, 

обробку, використання і поширення інформації про себе, включаючи персональні дані та банківську 

таємницю Клієнта, третім особам, зазначених в УДБО. Збір, збереження, обробка, використання і поширення 

зазначеної інформації здійснюється у порядку, визначеному УДБО, з дотриманням вимог законодавства 

України. Також Клієнт шляхом укладення цього Договору банківського вкладу надає Банку свій безумовний 

та безвідкличний дозвіл на надання Банком іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить 

банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового 

моніторингу, а також дозвіл на отримання Банком  такої інформації щодо Клієнта від інших надавачів 

платіжних послуг та на її використання. 

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 

http://www.creditdnepr.com.ua/
https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/uchast-u-fgvfo


(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 шляхом направлення Клієнту відповідного Текстового повідомлення у Системі 

FreeBank та/або на Основний/Додатковий номер телефону та/або на електронну пошту Клієнта. 

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». Крім того захист прав споживачів фінансових 

послуг здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 

контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди. 

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 додається, якщо до договору включається пункт 1.1.1 цієї типової форми) 

3.11. Клієнт має право відкликати Згоду на виконання Платіжної операції та/або Платіжну інструкцію, 

передбачену п.1.1.1 цього Договору банківського вкладу, шляхом подання до Банку відповідного 

розпорядження про відкликання. Таке відкликання можливе до настання моменту безвідкличності, тобто до 

списання коштів з поточного рахунку Клієнта на виконання Платіжної інструкції, передбаченої п.1.1.1 цього 

Договору банківського вкладу. Розпорядження про відкликання Згоди, розпорядження про відкликання 

Платіжної інструкції має бути складене за формою, визначеною в УДБО, а у разі відсутності в УДБО таких 

форм - в довільній формі з обов’язковим посиланням на цей Договір банківського вкладу, та надане Банку в 

тому ж Відділенні Банку, в якому укладений Договір банківського вкладу, або в будь-яке інше Відділення 

Банку у випадку припинення(призупинення) діяльності/переміщення Відділення Банку, в якому укладений 

Договір банківського вкладу. 

(наступний пункт лише для паперової форми договору) 

3.12. Цей Договір банківського вкладу укладений в 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

один – для Клієнта, другий – для Банку. 

(наступний пункт лише для електронної форми) 
3.13. Цей Договір банківського вкладу укладений 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. Сторони погодили,  що 

підписаний Сторонами Договір банківського вкладу буде надісланий Банком Клієнту (в тому числі у разі 

повторного надсилання за зверненням Клієнта) на електронну пошту Клієнта або у Системі FreeBank. 

РОЗДІЛ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

використовується у разі відкриття Вкладу у відділенні без використання факсиміле Банку (якщо відсутня 

технічна можливість використання факсиміле) 

БАНК КЛІЄНТ 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 

Ідентифікаційний код  юридичної особи 14352406 

Місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. 

ПІБ_______________________________________ 

Паспорт серія ______№ ______________,виданий 

____________р. 



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. 

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 

к/р UA713000010000032007102101026 в 

Національному банку України, код НБУ 300001 

Телефон Контакт-центру: 0 800 507 700 

(безкоштовно) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________              _______________ 

        П.І.Б. підпис 

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 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 

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) 

 

      

Документ підписано кваліфікованою електронною 

печаткою 

 

 

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. 

 

 

 

https://czo.gov.ua/verify

