
                                             
Заява-Договір на відкриття депозиту 

№[________]  [________] 

м. [________]          [________] 
 

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк) з однієї сторони, та [________], код ДРФО [________], що іменується далі "Вкладник", 
з іншої сторони,  

1. Погодили розміщення Вкладником коштів на депозит у Банку,  на наступних умовах: 

1.1. Назва депозиту: назва продукту 
1.2. Вид депозиту: вклад на вимогу або строковий вклад 

1.3. Сума та валюта депозиту: сума та валюта 
1.4. Термін повернення депозиту/строк депозиту: дата повернення депозиту, кількість днів або безстроковий 

1.5. Процентна ставка: % ставка  
1.6. Нарахування та сплата процентів (при виплаті процентів за вкладом Банком утримуються та сплачуються в відповідний бюджет 

передбачені законодавством податки та збори): щомісяця або в кінці терміну 

1.7. Вкладний (депозитний) рахунок: номер рахунку та валюта 

1.8. Відкриття депозиту здійснюється з рахунку: номер рахунку та валюта 

1.9. Рахунок для зарахування процентів та депозиту: номер рахунку та валюта 
1.10. Автопролонгація: так або ні 

1.11. Можливість поповнення: так або так (сума поповнення необмежена, останні 3 місяці поповнення не передбачено) 
1.12. Дострокове розірвання: так або ні 

1.13. Можливість часткового зняття: так або ні 

1.14. Капіталізація процентів: так або ні 
2. Правила комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ АКБ «Львів» (далі - "Правила"), що є публічною 

пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/) разом із цією Заявою-Договором  складають 

договір банківського вкладу (надалі – «Договір»).  

3. На цей вклад на дату укладення договору поширюються гарантії Фонду в межах гарантованої суми відшкодування 

відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

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). 

Сторони погодили, що Банк надає вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка) під час 

дії договору не рідше ніж один раз на рік шляхом розміщення актуальної Довідки на офіційному веб-сайті Банку 

www.banklviv.com, а Вкладник зобов’язується самостійно з нею ознайомитись або отримати у відділені Банку паперовий 

примірник Довідки. 

Відповідно до Правил, вклад - це 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 проценти на такі кошти".  

4. Шляхом введення отриманого від Банку (за посередництвом інформаційно-телекомунікаційних систем) коду підтвердження, 

який використано Вкладником як власноручний підпис (електронний підпис) цієї Заяви-Договору, Вкладник підтверджує, що: 

примірник цієї Заяви-Договору отримав (ла), з Правилами ознайомлений(а), з довідкою про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб отримав (ла). 

5. Сторони погодили, що роздрукований примірник цієї Заяви-Договору, який містить усі реквізити, є документом, що 

підтверджує внесення Вкладником коштів на депозит у Банку, а також підтверджує акцепт Банку на прийняття депозиту на 

зазначених вище умовах. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

[________]  
[________]  

Код банку 325268,  ЄДРПОУ  09801546 
[________]  

Тел [________], 

[________]  
____________________ ([________]) 

м.п. 

[________]  
паспорт [________] виданий [________]  

[________] р. 
Код ДРФО: [________] 

Адреса: [________] 

Тел. (дом.): [________]  
Тел. (моб.): [________] 

_________________  ([________]) 

 

http://www.fg.gov.ua/

