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Місце для штрих-кода <номер ID контрагента>

Договір № I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I банківського вкладу («Cтроковий вклад»)1 / (вклад на вимогу «Ощадний»)2
м._________

“____” ________________ 20 __ р.

Банк: АТ «СБЕРБАНК» (надалі - Банк), в особі Петренка Максима Олександровича, який діє на підставі
Довіреності №__ від __.__.____р., з однієї сторони, і
Клієнт: ________________
(вказується у разі укладення Договору Клієнтом)
або

Клієнт:_____________________________, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності, виданої
«___»________ 20__ р., засвідченої приватним нотаріусом ____________ за реєстровим номером _____, діє
________________________ (далі - «Повірений»),
(вказується у разі укладення Договору Довіреною особою Клієнта)
або

Клієнт:____________________________ в інтересах, на користь та від імені якого діє
__________________________________ (далі – «Законний представник»),
(вказується у разі укладення Договору Законним представником)

з іншої сторони (Банк та Клієнт разом далі іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона»), уклали цей Договір
банківського вкладу (далі – «Договір») про наступне:
1. Клієнт перераховує з Поточного (мультивалютного) рахунку № ______________ у _________(далі – «Поточний
рахунок»), а Банк приймає на Вкладний рахунок кошти (далі – «Вклад») на умовах та в порядку, передбаченому
цим Договором та Договором банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК», затвердженим
наказом Голови Правління Банку № 351 від 11.11.2020р. (далі – «ДБО»), або іншим документом, що прийнятий
на заміну вищезазначеному та розміщений на Сайті Банку. ДБО є невід’ємною частиною цього Договору.
2. Основні умови розміщення Вкладу:
2.1. Вкладний Рахунок № _____________.
2.2. Сума Вкладу:
_______________________________.
2.3. Строк розміщення Вкладу:
вказується у разі відкриття Строкового Вкладу:

обчислюється з дати укладення цього Договору по дату повернення Вкладу, та становить
_________________ календарних днів.
Дата повернення Вкладу: «__» _____ 20___ р.
Право продовження терміну дії Вкладу зі спливом строку розміщення Вкладу, встановленого Договором,
не передбачено.
або
вказується у разі відкриття Вкладу «Ощадний»:

Вклад безстроковий.
2.4. Процентна ставка за Вкладом:
вказується у разі відкриття Строкового Вкладу:

- ___ (__________) процентів річних на період з дня набрання чинності цим Договором по день, що
передує даті повернення Вкладу (п.2.3. цього Договору);
- 0 (нуль) процентів річних на період з дати повернення Вкладу (включно), до дня, що передує дню
повернення Вкладу або списання з Вкладного рахунка Клієнта з інших підстав. Нараховані на Вклад та
невитребувані проценти не збільшують суму Вкладу, на яку нараховуються проценти.
Банк не має права у односторонньому порядку змінювати процентну ставку, згідно з якою
нараховуються проценти за користування Вкладом, або принцип її визначення.
або
вказується у разі відкриття Вкладу «Ощадний»:

____ (____) процентів річних. У разі зміни суми Вкладу, зазначеної у п.2.2. цього Договору, внаслідок
зняття коштів з Вкладного рахунку відповідно до п.2.8. цього Договору або поповнення Вкладу
відповідно до п.2.6. цього Договору, проценти сплачуються, виходячи із процентної ставки, що
визначається у порядку, передбаченому ДБО.
Банк має право змінити процентну ставку, згідно з якою нараховуються проценти за користування
Вкладом, або принцип її визначення. Про таку зміну Банк повідомляє Клієнта шляхом розміщення
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Зазначається, якщо відкривається «Строковий вклад».
Зазначається, якщо відкривається вклад «Ощадний».

Від імені Банку: ____________________

Від імені Клієнта: ____________________
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відповідних повідомлень на Сайті Банку та/або у відділеннях Банку.
2.5. Спосіб виплати процентів:
вказується у разі, якщо виплата процентів здійснюється в кінці строку:

одноразово, в дату повернення Вкладу (п.2.3. цього Договору) шляхом перерахування відповідної суми
на Поточний рахунок № ________________.
або
вказується у разі, якщо виплата процентів здійснюється щомісячно:

щомісячно, в перший банківський день кожного наступного Періоду, а також у день повернення Вкладу,
шляхом перерахування відповідної суми на Поточний рахунок № ________________.
2.6. Поповнення Вкладу:
вказується у разі, якщо відкриваються Вклад «Ощадний»:

можливе протягом всього строку дії Договору (без обмежень щодо кількості операцій та суми операції).
або
вказується, якщо відкривається Строковий вклад з можливістю поповнення:

можливе в сумі не менше, ніж ______ (_________) за один раз, та не більше, ніж 300% від суми Вкладу, яка
розміщується Клієнтом при укладенні цього Договору, з урахуванням положень ДБО.
або
вказується, якщо відкривається Строковий вклад без поповнення:

не передбачене.
2.7. Клієнт доручає Банку, з періодичністю
відповідно
п.
2.5.
цього
Договору,
 так
перераховувати з Поточного рахунку, зазаченого
на Поточний рахунок з карткою №_________,
в п.1 цього Договору, кошти в розмірі, який
відкритий в рамках ДБО
дорівнює сумі процентів, нарахованих по Вкладу
та виплачених на Поточний рахунок.
2.8. Зняття (часткове зняття) коштів з Вкладного рахунку протягом всього строку дії Договору:

 ні

вказується у разі, якщо відкриваються Вклад «Ощадний»:

можливе без обмежень щодо кількості операцій та суми операції – у безготівковій формі шляхом
перерахування відповідної суми коштів з Вкладного рахунку на Поточний рахунок.
або
вказується, якщо відкривається Строковий вклад:

не передбачене.
пункт 2.9. додається, якщо відкривається Строковий вклад:

2.9. Дострокове повернення Вкладу: не передбачене.
3. Повернення Вкладу та нарахованих на Вклад процентів здійснюється шляхом перерахування коштів на
Рахунок № ________________. Подальше отримання коштів з Рахунку здійнюється на умовах
обслуговування Поточного рахунку / Поточного рахунку з карткою та відповідно до Тарифів.
4. В межах цього Договору супровідні послуги Клієнтом не придбаваються (Поточний рахунок було відкрито
Клієнту на підставі іншого відповідного договору).
5. Сторони підтверджують досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, що передбачені законодавством
для договорів банківського вкладу фізичної особи.
6. Терміни, визначення та скорочення вживаються в цьому Договорі у значеннях, викладених в ДБО.
7. Під Вкладом 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 вкладу
(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані
відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
8. Після укладення Договору Банк в строки, визначені Законодавством, надає Клієнту Довідку про систему
гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого
відділення Банку, а також розміщує Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на офіційному сайті
Банку з метою її отримання Клієнтом шляхом завантаження із сайту. Клієнт підтверджує згоду на отримання
довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб не рідше одного разу на рік при зверненні до будь-якого
відділення Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку.
9. Банк має право реалізовувати права суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі закрити Рахунок
Клієнта у випадках, передбачених у статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення», в порядку та на умовах, визначених в ДБО.

Від імені Банку: ____________________

Від імені Клієнта: ____________________
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10. У разі настання суттєвих змін інформації, що надавалася Банку, Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох)
робочих днів з моменту настання змін звернутись до відділення Банку та надати Банку інформацію та/або
документи, що підтверджують відповідні зміни.
11. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням умов ДБО та Законодавства. За її
незаконне розголошення або використання Банк несе відповідальність згідно з Законодавством.
12. Всі спори Сторін, що не врегульовані мирним шляхом, вирішуються судом відповідно до встановленої
законом підсудності.
13. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та внесення Вкладу на Вкладний
рахунок.
вказується, якщо відкривається Строковий вклад:

Дія Договору припиняється з наступного дня після повернення Вкладу.
або
вказується у разі, якщо відкриваються Вклад «Ощадний»:

Дія Договору припиняється при закритті Вкладного рахунку.
вказується, якщо відкривається Строковий вклад:

14. Цей Договір може бути змінений за згодою Сторін, шляхом підписання відповідного договору про внесення
змін з урахуванням публічності договору банківського вкладу.
або
вказується у разі, якщо відкриваються Вклад «Ощадний»:

14. Цей Договір може бути змінений у випадках та у спосіб, передбачені ДБО.
15. Протягом дії Договору Тарифи та умови підрозділу ДБО «Вкладний рахунок» можуть бути змінені у
порядку, передбаченому ДБО. Пропозицію про зміну Тарифів та/або умов ДБО Банк направляє одним або
декількома з наступних способів (за вибором Банку): шляхом розміщення повідомлень про зміну на Сайті Банку,
на стендах у відділеннях Банку та/або у щомісячних Виписках з Поточного рахунку. Клієнт приймає на себе
обов’язок самостійно відстежувати наявність або відсутність пропозицій Банку про зміну Тарифів або умов
ДБО на Сайті Банку та/або у відділеннях Банку. День оприлюднення змін до ДБО на Сайті Банку або їх
розміщення на стенді у відділенні Банку вважається днем ознайомлення Клієнта з текстом таких змін. Якщо
Клієнт до дати набуття чинності відповідними змінами не повідомить Банк про розірвання Договору,
пропозиція про таку зміну вважається прийнятою Клієнтом, а умови підрозділу ДБО «Вкладний
рахунок»/Тарифи, відповідно, змінено за згодою Сторін з дати, зазначеної у пропозиції Банку.
вказується, якщо відкривається Строковий вклад:

16. Дострокове розірвання Договору: не передбачене.
або
пункт застосовується у разі, якщо відкриваються Вклад «Ощадний»:

16. Клієнт має право розірвати Договір, у тому числі у разі незгоди Клієнта з запропонованими Банком змінами
(процентної ставки за Вкладом, умов надання послуги), повідомивши Банк про розірвання Договору шляхом
подання до Банку відповідної заяви у порядку, передбаченому ДБО.
17. У разі порушення Банком виконання грошового зобов'язання за цим Договором (в розумінні ст. 625
Цивільного кодексу України), Банк на вимогу Клієнта сплачує 0,001 (нуль цілих одна тисячна) процентів річних
від простроченої суми.
18. 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.
19. Клієнт має право звернутись до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору у наступному порядку:
письмово за поштовою та/або електронною адресою Банку, зазначеною у цьому Договорі, усно, звернувшись до
відділення Банку та/або зателефонувавши у Контакт-Центр. Більш детальна інформація про порядок звернення
розміщена на Сайті Банку.
20. Клієнт має право звернутися до Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку
України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Інформація про порядок звернення розміщена на
сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/
21. Інші права та обов'язки Сторін, а також відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання
умов Договору, що не обумовлені в Договорі, визначаються в ДБО, який розміщено на Сайті Банку та є
невід’ємною частиною цього Договору.
22. Підписанням цього Договору Клієнт не заперечує та надає Банку свою безумовну згоду (дозвіл) на збір,
зберігання, використання, обробку та поширення Банком в будь-який спосіб інформації щодо себе, яка містить
банківську таємницю та/або персональні дані з метою та на умовах, передбачених розділом «Персональні дані та
банківська таємниці» ДБО. Клієнта проінформовано про його права, що пов’язані зі зберіганням та обробкою
його персональних даних, що передбачені Законодавством. Клієнта проінформовано про те, що Банк
зобов’язаний здійснювати обробку персональних даних Клієнта для виконання вимог Законодавства про
Від імені Банку: ____________________

Від імені Клієнта: ____________________
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запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
23. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений:
- з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб до укладення цього Договору;
- перед укладенням Договору з інформацією в обсязі, передбаченому Законом України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг». Клієнту було надано інформацію про Банк, Послугу
(загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які Клієнт повинен сплатити, включно з податками, або якщо
конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат), про Договір, механізми захисту
прав споживачів фінансових послуг – шляхом надання доступу до інформації на Сайті Банку за адресою:
sbrf.com.ua та/або у паперовій формі у відділеннях Банку;
- із змістом статті 69 Податкового кодексу України, та повідомляє, що станом на дату підписання цього Договору
особа, на ім’я / на користь якої відкривається Вклад:
_____________________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, на ім’я / на користь якої відкривається Вклад )

 - не зареєстрована в якості фізичної особи – підприємця та не здійснює незалежну професійну діяльність;
 - зареєстрована в якості фізичної особи –
 - здійснює незалежну професійну діяльність
підприємця
24. Додаткова інформація:
Цей Договір частково складений у формі анкети. Деякі параметри Договору обираються Клієнтом серед
запропонованих. Вибір Клієнта відмічений позначкою «[X]».
укладення Договору Клієнтом або Законним представником:

25. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, один для Банку, один для Клієнта.
вказується у разі укладення Договору Довіреною особою Клієнта:

25. Цей Договір складений у трьох оригінальних примірниках, один для Банку, а два інших – для Особи, що
відкриває Вкладний рахунок, та Клієнта.
Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
Банк: АТ «СБЕРБАНК»
Адреса місцезнаходження:
Україна, 01601 м.Київ, вул. Володимирська, 46
Ідентифікаційний код 25959784, Код банку: 320627
Сайт Банку: www.sbrf.com.ua
Номер телефону Контакт-центру: + 380 (44) 354-1515,
5595 (для дзвінків з мобільного телефону)

Клієнт:
Громадянство: __________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія ___
номер _______
виданий__________________________________, дата
видачі:____________
Адреса місця постійного проживання
(реєстрації):_____________________________________
Адреса для
листування:_______________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер) ________
Номер мобільного телефону: ________________
Номер домашнього телефону:__________________
Адреса електронної пошти:_____________________
Вказується у разі укладення Договору Клієнтом:

(М.О. Петренко)
(підпис Банку)

____________________________

_____________

Прізвище, ініціали
(підпис)
Зазначається додатково у разі укладення Договору Довіреною особою
Клієнта:

Від імені Клієнта Повірений :________________________
Громадянство: __________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія
____ номер _______
виданий_____________________________, дата
видачі:____________
Адреса місця постійного проживання
(реєстрації):_____________________________________
Адреса для
листування:_______________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер)_________
Номер мобільного телефону: ________________
Від імені Банку: ____________________

Від імені Клієнта: ____________________

Номер домашнього телефону:__________________
Адреса електронної пошти:_____________________
____________________________

_____________

Прізвище, ініціали
(підпис)
Зазначається додатково у разі укладення у разі укладення Договору
Законним представником:

В інтересах, на користь та від імені Клієнта Законний
представник: _______________________________
Громадянство: __________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія
____ номер ______
виданий___________________________________, дата
видачі:__________
Адреса місця постійного проживання
(реєстрації):_____________________________
Адреса для
листування:_______________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(ідентифікаційний номер)_________
Номер мобільного телефону: ________________
Номер домашнього телефону:__________________
Адреса електронної пошти:_________________________
____________________________
Прізвище, ініціали

_____________
(підпис)

Один примірник цього Договору отримав. З текстом відповідних підрозділів, пунктів, підпунктів ДБО, в
тому числі, з Тарифами, перед укладенням цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст
та погоджуюсь з усім, викладеним у них. Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних персональних
даних, мої права як суб'єкта персональних даних, визначені законодавством, мету збору персональних даних та
осіб, яким передаються мої персональні дані.
додаково вказується у разі укладення Договору Довіреною особою або Законним представником:

Зобов’язуюсь повідомити Клієнта про склад та зміст зібраних персональних даних, його права як суб'єкта
персональних даних, визначені законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його
персональні дані.
___________________________
(Прізвище, ініціали)

________________
(підпис)

