
Додаток 2

до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів 

господарювання

місто                                 ,                  __________ 20               року

2. Правила надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (далі - "Правила"), що є публічною пропозицією (офертою), та 

розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/ ) разом із цією Заявою (акцептом) складають договір банківського вкладу (надалі – «Договір»).

1.4.Додаткове внесення коштів на депозит _____________________________(дозволяється/не дозволяється) *

*для Ринкового вкладу застосовується опція "не дозволяється"

1.5. Процентна ставка за депозитом ___________ (_____) процентів річних

1.6.Тип процентної ставки ________________________(фіксована/змінюється протягом строку залучення депозиту)

Проценти за депозитом перераховується за ставкою _____________(______________) процентів річних за весь строк залучення вкладу

Процентна ставка за депозитом не змінюється.

1.10.*Строк залучення депозиту складає _________ (_________) днів, терміном з"___" __________ 20__р.(День розміщення) до "___" ______20____р. (не включно - Дата повернення),  або 

до Дати повернення, визначеної відповідно до умов п.11 цієї Заяви**.

З Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб - ознайомлений(а)  

__.__.__________ р.                                                                                                                         _________________  (ПІП)

1.11 ** У випадку відсутності вимоги Вкладника про повернення суми вкладу, станом на робочий день, який передує Даті повернення згідно п. 1.10. цього договору, або актуальній Даті 

повернення, визначеній при черговому продовженні строку дії цього договору, то строк залучення депозиту продовжується на наступних ["DAYS"] дні (в), на умовах, що діють у Банку 

для даного виду вкладу на дату такого продовження. При цьому, Датою повернення депозиту буде календарна дата, яка слідує за спливом відповідного строку залучення депозиту.

(Для вкладів  "стандарт" та "ринковий")

(Для вкладу "ощадний")

ІІІ. * Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що йому відомо наступну інформацію:

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).

Заява - Договір банківського вкладу №             

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)

(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)

1.8.*Умови дострокового повернення депозиту:

                                                                                                                                                                            , ЄДРПОУ/ідентифікаційний код                             , 

 Просимо розмістити депозит на наступних умовах:

в особі___________________________________________________________________________________________________,

Який(а) діє на підставі _____________________________________________________________(надалі - "Клієнт" або "Вкладник")

разом надалі - "Сторони"

1.1.Вид депозиту ______________________________________

1.2.Номер рахунку ____________________________________ в валюті______________

1.7.Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування на рахунок, зазначений в п.1.9 цієї Заяви з періодичністю щомісячно та  кінці строку

1. Заява на розміщення депозиту (надалі - Заява).

1.3.Сума депозиту ___________________(_______________________________________) ____________(валюта)__________ *

*для вкладу "ощадний -не вказується

** - для  частини .10 та  п. 11 передбачається у випадку передбачення опції по автоматичній лонгації депозиту.

*редакція пункту додається в разі, якщо дострокове повернення Депозиту  здійснюється.

1.9.Реквізити рахунку:

 - для зарахування процентів №______________________________________, код банку_____________;

* - у разі розміщення депозиту на вимогу, пункт не включається.

*-у разі розміщення Депозиту на вимогу пункт не включається.

 - для розміщення коштів на депозитному рахунку та поповнення депозитного рахунку №_________________, код банку _______________;

 - *для повернення суми депозиту після закінчення строку його розміщення  №_________________________, код банку __________, SWIFT code ______________, коомісія 

______________(BEN/SHARE), при цьому , Клієнт доручає утримувати комісію за проведення перерахування коштів Банку (у разі сплати комісії SHARE)/банку кореспонденту (у разі 

сплати комісії SHARE/BEN) , із загальної суми коштів до перерахування, згідно діючими тарифами Банку/банку-коресподентуна дату проведення платежу (текст виділений курсивом 

влючається для Депозиту в іноземній валюті при перерахуванні коштів в інший банк).



БАНК Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів”

Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,

ЄДРПОУ 09801546

в особі                                                                   ,

(ПІБ уповноваженої особи Банку)

який (яка)  діє на підставі довіреності № ______ від_______р.

Дата                             Підпис                                       М.П.

КЛІЄНТ                                                                                                                      

                                         Україна, м.                     , вул.                            

                                                                            ,

                                                                             

п/р                                    в                                                        код банку ________________

                                                                             

(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта ) М.П. (в разі наявності )

ДАТА ТА ПІДПИС

Примірник цього Договору Клієнтом отримано.

* - додпється, якщо клієнтом є фізична особа-підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність.


