«Строковий» (1)
з помісячною виплатою процентів без поповнення (1.1)
з виплатою процентів в кінці терміну без поповнення (1.2)
з помісячною виплатою процентів з поповнення (1.3)
з виплатою процентів в кінці терміну з поповнення (1.4)
з виплатою процентів в кінці терміну без поповнення по довіреності (1.5)
з виплатою процентів в кінці терміну з поповненням по довіреності (1.6)
з помісячною виплатою процентів без поповнення по довіреності (1.7)
з помісячною виплатою процентів з поповненням по довіреності (1.8)
з виплатою процентів в кінці терміну без поповнення на користь третьої особи
(1.9)
з виплатою процентів в кінці терміну з поповнення на користь третьої особи
(1.10)

Договір банківського вкладу
№["DEALNO"] ["PRODUCTNAME"]
м. ["MISTO"]
["DEALDATE"]
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)
["FULLBANKNAME"], надалі по тексту іменується – "Банк", (далі Банк), в особі
["POSADA_RV"] ["PRIZVYSCHE_RV"] ["IMJA_RV"] ["PO_BATKOVI_RV"] на підставі
довіреності №["DOVIRENISTNOMER"] від ["DOVIRENIST_DATA"] року виданої
["DOVIRENIST_VYDANA"], з однієї сторони, та ["CLIENTFULLNAME"], код ДРФО
["CLIENTIDCOD"], що іменується далі "Вкладник", з другої сторони, уклали цей Договір
про наступне:
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.9) (1.10)
["FULLBANKNAME"], надалі по тексту іменується – "Банк", (далі Банк), в особі
["POSADA_RV"] ["PRIZVYSCHE_RV"] ["IMJA_RV"] ["PO_BATKOVI_RV"] на підставі
довіреності №["DOVIRENISTNOMER"] від ["DOVIRENIST_DATA"] року виданої
["DOVIRENIST_VYDANA"], з однієї сторони, та ["CLIENTFULLNAME"], що іменується
далі "Вкладник", від імені якого діє ["WARNAME"] на підставі довіреності №
["addagreementno"] від ["addagreementdate"], з другої сторони, уклали цей Договір
про наступне:
(1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього договору є послуги, які надає Банк відповідно до Правил
обслуговування рахунків фізичних осіб у ПАТ АКБ «Львів» (далі - Правила) та умов цього
Договору.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)
1.2. Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника кошти у
["CURRENCYNAME"] в сумі ["SUMA"] (["SUMA_PROPIS"]), на період ["DAYS"] днів
(в) з визначеною датою повернення ["CLOSEDATE"] р., або датою повернення, що
визначається відповідно до умов п.2.3. цього Договору.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
1.2. Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника на користь Третьої особи
["PARAMVALUE"] (далі – Третя особа), кошти у ["CURRENCYNAME"] в сумі ["SUMA"]
(["SUMA_PROPIS"]), на період ["DAYS"] днів (в) з визначеною датою повернення
["CLOSEDATE"] р., або датою повернення, що визначається відповідно до умов п.2.3.
цього Договору.
(1.9) (1.10)
1.3. На суму коштів, внесених Вкладником на вкладний (депозитний) рахунок, Банк
проводить нарахування і виплату процентів із розрахунку ["PERC"] процентів річних.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)

1.3. На суму коштів, внесених Вкладником/Третьою особою на вкладний (депозитний)
рахунок, Банк проводить нарахування і виплату процентів із розрахунку ["PERC"]
процентів річних.
(1.9) (1.10)
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ, ПОПОВНЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ДЕПОЗИТУ
2.1. Для внесення Вкладником коштів на вклад (депозит) Банк відкриває Вкладнику
вкладний (депозитний) рахунок № ["PRINCIPALACCOUNTNO"]. Вкладник вносить
готівкою або перераховує Банку, а Банк приймає на відкритий Вкладнику вкладний
(депозитний) рахунок, грошові кошти у ["CURRENCYNAME"] в розмірі, визначеному цим
Договором.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
2.1. Для внесення Вкладником/Третьою особою коштів на вклад (депозит) Банк відкриває
на
користь
Третьої
особи
вкладний
(депозитний)
рахунок
№
["PRINCIPALACCOUNTNO"]. Вкладник вносить готівкою або перераховує Банку, а Банк
приймає на відкритий на користь Третьої особи вкладний (депозитний) рахунок, грошові
кошти у ["CURRENCYNAME"] в розмірі, визначеному цим Договором.
(1.9) (1.10)
2.2. Одночасно з відкриттям вкладного (депозитного) рахунку Банк відкриває Вкладнику
Рахунок для обслуговування вкладу (депозиту) № ["CR_ACCOUNTNO"] (надалі Рахунок)
за умови відсутності у Вкладника вказаного рахунку в Банку. Банк повертає суму вкладу
(депозиту), внесеного Вкладником, шляхом перерахування коштів на Рахунок Вкладника в
термін вказаний в п.1.2. цього Договору.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
2.2. Одночасно з відкриттям вкладного (депозитного) рахунку Банк відкриває Вкладнику
Рахунок для обслуговування вкладу (депозиту) № ["CR_ACCOUNTNO"] (надалі Рахунок)
за умови відсутності у Вкладника вказаного рахунку в Банку. Банк повертає суму вкладу
(депозиту), внесену Вкладником, шляхом перерахування коштів на Поточний рахунок
Третьої особи відкритий у Банку, після набуття нею прав вкладника, або на Поточний
рахунок Вкладника відкритий у Банку № ["CR_ACCOUNTNO"] у випадку відсутності
вимоги Третьої особи на вклад, в термін вказаний в п.1.2. цього Договору.
(1.9) (1.10)
2.3. У випадку відсутності вимоги Вкладника про повернення суми вкладу у визначену цим
Договором дату повернення вкладу (п. 1.2.), або змінену на умовах визначених цим
пунктом дату, то дата повернення вкладу щоразу продовжується на наступний період
["DAYS"] дні (в), на умовах, що діють у Банку для даного виду вкладу на дату такого
продовження. При цьому, строк дії Договору, вказаний у п. 4.1. цього Договору
вважається продовжений на такий термін.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
2.3. У випадку відсутності вимоги Вкладника/Третьої особи про повернення суми вкладу у
визначену цим Договором дату повернення вкладу (п. 1.2.), або змінену на умовах
визначених цим пунктом дату, то дата повернення вкладу щоразу продовжується на
наступний період ["DAYS"] дні (в), на умовах, що діють у Банку для даного виду вкладу
на дату такого продовження. При цьому, строк дії Договору, вказаний у п. 4.1. цього
Договору вважається продовжений на такий термін.
(1.9) (1.10)
2.4. Дострокове отримання суми вкладу не допускається.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)
2.5. Внесення та повернення суми вкладу (депозиту) проводиться відповідно до Правил та
цього Договору.
(1.1) (1.2) (1.5) (1.7)

2.5. Внесення, поповнення та повернення суми вкладу (депозиту) проводиться відповідно
до Правил та цього Договору.
(1.3) (1.4) (1.6) (1.8)
2.5. Внесення та повернення суми вкладу (депозиту) проводиться відповідно до Правил.
Виплата суми вкладу (депозиту) та нарахованих на неї процентів Третій особі,
здійснюється в порядку, встановленому п. 6.10. Правил.
(1.9) (1.10)
2.6. Поповнення суми вкладу не допускається.
(1.1) (1.2) (1.5) (1.7) (1.9)
2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,
вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу
(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні
відповідних розрахункових/касових документів.
2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є
підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна
суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.
2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не
відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше
обумовленого цим Договором строку.
(1.3) (1.4) (1.6) (1.8)
2.6. Вкладник/Третя особа, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього
Договору, вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті
Вкладу (п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні
відповідних розрахункових/касових документів.
2.7. Вчинення Вкладником/Третьою особою дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6.
Договору) є підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що
така зміна суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.
2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не
відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше
обумовленого цим Договором строку.
(1.10)
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Нарахування процентів здійснюється в строки та в порядку, передбаченому
Правилами.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)
3.2. Отримати готівкою чи перерахувати нараховані проценти Вкладник має право після
["DEALDATE_N"] числа місяця. Якщо в місяці кількість календарних днів менша ніж дата
на яку здійснюється нарахування та виплата процентів, то нарахування та виплата
процентів здійснюється першого робочого дня наступного місяця.
(1.1) (1.3) (1.7) (1.8)
3.2. Перерахування процентів на Рахунок Вкладника здійснюється Банком в день
вказаний в пункті 1.2. цього Договору або в день закінчення строку, на який дія Договору
була продовжена.
(1.2) (1.4) (1.5) (1.6)
3.2.Перерахування процентів здійснюється шляхом їх зарахування на Поточний рахунок
Третьої особи відкритий у Банку, після набуття нею прав вкладника, або на Поточний
рахунок Вкладника відкритий у Банку, у випадку відсутності вимоги Третьої особи на
вклад, в термін вказаний в п.1.2. цього Договору або в день закінчення строку, на який
дія Договору була продовжена.
(1.9) (1.10)
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до ["CLOSEDATE"] р.
4.2. Шляхом підписання цього Договору, Сторони домовились, що строк дії цього Договору
може бути продовжений необмежену кількість раз в порядку та на умовах, визначених п.
2.3. цього Договору.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)
4.3. Вкладник вправі протягом 5 банківських днів від дня останньої пролонгації дії
Договору відмовитись від такої пролонгації та отримати суму Вкладу. При цьому, проценти
на Вклад за дні знаходження коштів на Вкладному рахунку після припиненої пролонгації
не нараховуються та не виплачуються.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
4.3. Вкладник/Третя особа вправі протягом 5 банківських днів від дня останньої
пролонгації дії Договору відмовитись від такої пролонгації та отримати суму Вкладу. При
цьому, проценти на Вклад за дні знаходження коштів на Вкладному рахунку після
припиненої пролонгації не нараховуються та не виплачуються.
(1.9) (1.10)
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.Вкладник зобов’язується у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміни
паспортних і ідентифікаційних даних, місця проживання та телефонних номерів.
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
5.1. Вкладник/Третя особа зобов’язується у триденний термін письмово повідомляти Банк
про зміни паспортних і ідентифікаційних даних, місця проживання та телефонних номерів.
(1.9) (1.10)
5.2. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд)
відшкодування коштів за цим Вкладом, граничний розмір такого відшкодування, а також
умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за Вкладом визначені у ст. 26 Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», на офіційному сайті Фонду:
www.fg.gov.ua, а також у Правилах.
Нарахування процентів за цим Договором припиняється у день початку процедури
виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України (НБУ)
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч.2
ст. 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття такого
рішення).
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні
після перерахування суми вкладу за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на
день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до ст. 36 Закону (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти НБУ на день
початку ліквідації Банку).
5.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із сторін.
5.4. Всі умови, неврегульовані цим Договором, регулюються Правилами. Всі умови,
неврегульовані Правилами та цим Договором, регулюються у відповідності з чинним
законодавством України.
5.5. Підписанням цього договору Вкладник підтверджує, що протягом строку дії цього
Договору немає жодних застережень та обмежень стосовно збору, обробки, використання
та зберігання своїх персональних даних, які виникають у рамках дії цього Договору, у
відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року
№2297-VI.»
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) (1.8) (1.9) (1.10)

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
["FULLBANKNAME"]
["CLIENTFULLNAME"]
["TOBOADRESS"]
паспорт ["PASPORTNO"] виданий
Код банку 325268, ЄДРПОУ 09801546
["PASPORTPLACE"] ["PASPORTDATE"] р.
["TOBONAME"]
Код ДРФО: ["CLIENTIDCOD"]
тел.["ToboTelephon"],
Адреса: ["CLIENTADDRESS"]
["Posada_NV"]
Тел. (дом.): ["DOMTEL"]
Тел. (моб.): ["MOBTEL"]
____________________ (["PIB"])
_________________
м.п.
(["CLIENTSHORTNAME"])
Примірник даного договору отримав(ла),
з Правилами ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.

__________ (["CLIENTSHORTNAME"])

З Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб - ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.__________ (["CLIENTSHORTNAME"])
Договір сформував: _________________ ["USER_VUC"]
(1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.9) (1.10)
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
["FULLBANKNAME"]
["CLIENTFULLNAME"]
["TOBOADRESS"]
паспорт ["PASPORTNO"] виданий
Код банку 325268, ЄДРПОУ
["PASPORTPLACE"] ["PASPORTDATE"] р.
09801546
Код ДРФО: ["CLIENTIDCOD"]
["TOBONAME"]
Адреса: ["CLIENTADDRESS"]
тел.["ToboTelephon"],
Тел. (дом.): ["DOMTEL"]
["Posada_NV"]
Тел. (моб.): ["MOBTEL"]
ДОВІРЕНА ОСОБА
["WARNAME"]
паспорт ["WARPASPORTNO"] виданий
["WARPASPORTPLACE"]["WARPASPORTDATE"]
р.
Код ДРФО: ["IDENTIFYCODE"]
Адреса: ["WARADDR"]
____________________ (["PIB"])
м.п.

_________________ (["WARNAME"])
м.п.

Примірник даного договору отримав(ла),
з Правилами ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р. ______________
(["CLIENTSHORTNAME"])
З Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб - ознайомлений(а) ["DEALDATE"]р.
____________(["CLIENTSHORTNAME"])
Договір сформував: ___________________ ["USER_VUC"]
(1.5) (1.6) (1.7) (1.8)
Копію даного договору отримав(ла), з Правилами та довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб - ознайомлений(а), прошу зараховувати вклад
та проценти за вкладом на мій поточний/картковий рахунок відкритий у Банку №____________________
__________________
_________________
Дата
ПІБ Третьої особи
(1.9) (1.10)

