
Договір банківського вкладу (без довіреності) (версія 3.0) 

 

 
Примірник Клієнта 
 

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  _____________________ 
Адреса  електронної пошти Основний номер телефону _____________________________ Додатковий номер телефону____________________________ 
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір банківського вкладу (далі-Договір), 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 відповідним рішенням Комітету з бізнесу фізичних осіб 
Банку та розміщений на сайті www.creditdnepr.com.ua (далі – УДБО) та індивідуальної частини, якою є цей Договір, підписанням якого Клієнт приєднується до Договору банківського вкладу в 
цілому.  Цей Договір є невід’ємною частиною УДБО та разом вони складають єдиний Договір банківського вкладу. 
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених в УДБО, до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви-згоди  № ___ від _______ р. (далі – Заява-
згода) та цього Договору Інші умови, які не визначені в цьому Договорі, зазначені в УДБО. 
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 та УДБО.  
(додається в разі договірного списання коштів з поточного рахунку клієнта на вкладний) 
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, що зазначений у п. 1.1 цього Договору, з метою внесення суми Вкладу.  
1.2. Вклад розміщується на наступних умовах: 
1.2.1. Вид Вкладу: ____________. 
1.2.2. Сума Вкладу: _________ (_______) ________. 
1.2.3. Строк залучення Вкладу: ________ днів (з дати його внесення до дати повернення). 
1.2.4. Дата повернення Вкладу «___»______ ______ р. 
1.2.5. Автоматичне подовження строку залучення Вкладу: передбачено/не передбачено                             
(додається у випадку відмітки «передбачено» автолонгацію) 
Строк залучення Вкладу подовжується на той самий строк, що визначений в п.1.2.3 цього Договору. При цьому кількість днів у наступному Строку залучення Вкладу може відрізнятися від 
попереднього строку, якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідний (неробочий) день; в такому випадку встановлюється дата повернення Вкладу наступного банківського дня. Подовження 
строку може здійснюватися необмежену кількість разів. Клієнт має право відмовитися від автоматичного подовження Строку залучення Вкладу шляхом звернення до Банку не пізніше дня, що 
передує даті повернення Вкладу, та подання письмової заяви про відмову від подовження строку та повернення Вкладу.  
При подовженні строку залучення Вкладу виплата нарахованих процентів здійснюється відповідно до умов п. 1.2.7 цього Договору та в останній день кожного такого Строку залучення Вкладу. 
Автоматичне подовження Строку залучення Вкладу не здійснюється у випадку, якщо на дату закінчення Строку залучення Вкладу Умовами залучення банківських вкладів не передбачений 
відповідний вид Вкладу та відсутня можливість автоматичного подовження Строку залучення Вкладу. 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.  
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. 1.3 цього Договору. У разі, якщо дата виплати процентів припадає на вихідний 
(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, та в дату повернення Вкладу шляхом перерахування Банком коштів на поточний рахунок Клієнта, заначений в п. 1.3 цього 
Договору. У разі якщо дата виплати процентів припадає на вихідний (неробочий) день, Банк виплачує суму нарахованих на Вклад процентів наступного Операційного дня.  
1.2.8. Процентна ставка (% річних): ______% річних. 
(додається у випадку відмітки «передбачено» автолонгацію) 
У разі подовження строку залучення Вкладу процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі, що визначений Комітетом з управління активами і пасивами Банку для відповідного виду 
Вкладу, і який є дійсним на дату подовження Строку залучення Вкладу.  
1.2.9. Умови, визначені в пунктах 1.2.1- 1.2.4 та 1.2.8 Договору, є істотними умовами Договору банківського вкладу. 
1.3. Банк здійснює виплату процентів на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку: №______________________ 
1.4. Банк повертає суму Вкладу після закінчення Строку залучення Вкладу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку: №______________ 
1.5. Проценти на суму Вкладу / на суму поповнення нараховуються з наступного Операційного дня за днем зарахування грошової суми на Вкладний рахунок до Операційного дня, що передує даті 
повернення Вкладу Клієнту. При внесенні або поповненні Вкладу у вихідні (неробочі) дні нарахування процентів на суму Вкладу / на суму поповнення здійснюється з наступного Операційного 
дня. 
РОЗДІЛ 2. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
2.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання, в частині зберігання Вкладу – з моменту його внесення Клієнтом, і діє до моменту повернення Клієнту суми Вкладу, а в частині 
розрахунків – до повного виконання грошових зобов’язань. 
Строк дії Договору дорівнює строку залучення банківського вкладу, як він визначений в  п. 1.2.3 цього Договору з урахуванням п. 1.2.5 цього Договору щодо автоматичної пролонгації. 
РОЗДІЛ 3. ІНШІ УМОВИ 
3.1.  Інші права та обов’язки Сторін  викладені в УДБО. 
3.2. Договір укладений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один для Клієнта, другий для Банку. 
3.3. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що: 
3.3.1. до моменту укладання цього Договору Банк ознайомив його з Умовами залучення банківських вкладів, які розміщені на сайті www.creditdnepr.com.ua, умовами цього Договору та УДБО та 
Клієнт зобов’язується їх виконувати; 
(опція в разі, якщо клієнт зареєстрований / не зареєстрований як фізична особа – підприємець) 
3.3.2. Клієнт зареєстрований як фізична особа – підприємець/самозайнята особа (приватний нотаріус, адвокат, судовий експерт). 
або 
3.3.2. Клієнт не зареєстрований як фізична особа – підприємець/самозайнята особа (приватний нотаріус, адвокат, судовий експерт).  
Варіанти п. 3.3.3. друкуються в залежності від типу рахунку/вкладу 
(обирається у разі, якщо рахунок/вклад підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) 
3.3.3. Банк ознайомив мене, що на дату укладання цього Договору на вклад поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  
(обирається у разі, якщо рахунок/вклад не підпадає під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) 
3.3.3. Банк ознайомив мене, що на дату укладання цього Договору на вклад не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб   _________________________________   Підпис 
3.3.4. до підписання цього договору Клієнт отримав усю інформацію стосовно банківської послуги, що надається за цим Договором, в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою статті 
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
 
3.4. Зміни та доповнення до істотних умов цього Договору вносяться Сторонами у письмовій формі шляхом укладання додаткових договорів до цього Договору.   
Сторони погодили, що істотними умовами цього Договору є лише ті з них, які прямо визначені в цьому Договорі як істотні. Усі інші умови, погоджені Сторонами, не є істотними. 
Банк зобов’язаній надіслати Клієнту пропозицію про зміну істотних умов цього Договору у строк не пізніше ніж за___ календарних дні до запланованої дати укладення додаткового договору до 
цього Договору 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 визначенні в цьому Договорі, викладені в УДБО та є обов’язковими для Сторін.  
 

 
РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ СТОРІН ТА УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 
4.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до вимог чинного законодавства України, умов УДБО та цього Договору. 
4.2. Банк звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором банківського вкладу у випадку, якщо у відповідності з законодавством України буде 

проведено примусове списання (стягнення) коштів з Вкладного рахунку або накладений арешт на грошові кошти на Вкладному рахунках в порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.  

 (опція у випадку бажання клієнта оформити Заповідальне розпорядження) 
 
Розпорядження Клієнта 
У випадку моєї смерті я - ____________________ (Клієнт) заповідаю Вклад, а також права і обов’язки за цим Договором __________ПІБ___________, паспорт: серія____ №_________, виданий 
_______________________”__”_______р., що проживає _________________________________, Реєстраційний номер облікової картки платника податку ________________. 
 
«____»____________20__р.    ___________________________/_________________ 

Банк Клієнт 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32 
ІПН 143524004022,  
Код за ЄДРПОУ 14352406, Код банку 305749 
К\Р  UA713000010000032007102101026 в Національному банку України (Код банку 
300001) 
Телефон Контакт-центру: 0 800 507 700 (безкоштовно); +38 056 787 88 88  

ПІБ_______________________________________ 
Паспорт серія ________№ ______________виданий____________р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків____________ 
Адреса реєстрації місця проживання ___________________________________, 
Адреса фактичного місця проживання ___________________________________, 

Відділення______ 
П.І.Б. _______                              ___________     м.п. 

 
Підтверджую, що свій примірник цього Договору отримав 
 
П.І.Б. ____________   ______________ 

 

Примірник Клієнта 

http://www.creditdnepr.com.ua/
http://www.creditdnepr.com.ua/

