Додаток 2.1.
до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання

Заява - Договір банківського вкладу (депозиту)
«Депозитна лінія» №
місто

____________ 20___ року

,

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)
,
(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)
ЄДРПОУ/ідентифікаційний код
,
в особі _______________________________________________________________________________,
який(а) діє на підставі ____________________ (надалі - "Клієнт" або "Вкладник")
разом надалі - "Сторони"
Заява на розміщення депозиту.
1. Просимо розмістити депозит на наступних умовах:
1.1. Правила комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (далі - "Правила"), що є публічною пропозицією
(офертою), і розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/, разом із: умовами Банківського депозитного продукту - "Депозитна лінія для
бізнес-клієнтів", оприлюдненими на сайті Банку; цією Заявою-Договором та укладеними Сторонами Заявами - Траншів, складають цілісний
договір банківського вкладу (надалі – «Договір»).
1.2. Депозитний рахунок № 2610_______________________ (980/840/978)
1.3. Депозитний продукт - банківський продукт "Депозитна лінія для бізнес-клієнтів "
1.4. Депозит – грошові кошти, розміщені Вкладником на Депозитному рахунку, на умовах Договору, у вигляді Депозитних Траншів, які
обліковуються на відповідних, окремих аналітичних рахунках (субрахунках), відкритих до Депозитного Рахунку.
1.5. Вид Депозиту - строковий.
1.6. Сума Депозиту - сума всіх Депозитних Траншів, розміщених на Депозитному рахунку, згідно з умовами Депозитного продукту.
Максимальний розмір Суми депозиту визначається згідно умов Депозитного продукту. При цьому,
мінімальна сума окремо взятого Депозитного Траншу не може становити менше – (вибрати необхідне) 50 000 грн.; 2 500 дол. США;
2 500 Євро.;
максимальна сума окремо взятого Депозитного Траншу, в сукупності зі сумами інших Депозитних Траншів, розміщених на
Депозитному рахунку, обмежується Максимальним розміром Суми депозиту.
1.7. Вибір валюти Депозитних Траншів здійснюється Вкладником на його розсуд у гривні, Євро або дол. США. При цьому, якщо валюта
чергового Депозитного Траншу є відмінною від валюти діючих Депозитних Траншів, для обліку такого Депозитного Траншу до Депозитного
рахунку формується аналітичний рахунок (субрахунок) у відповідній валюті.
1.8. Проценти по Депозиту сплачуються у Валюті Депозиту. Порядок нарахування та виплати процентів по депозиту визначається згідно умов
Договору.
1.9. Процентні ставки по окремо взятому Депозитному Траншу - визначаються відповідно до умов Депозитного продукту та відображаються
у Заяві-Траншу.
1.10. Строк дії цієї Заяви-Договору складає 3 (три) роки та визначається з дня його укладення до "___" _________ 20 ___ р. (вказується дата
в яку спливає три роки)
Строк депозиту - починається з дня наступного за днем розміщення першого Депозитного Траншу та завершується днем повернення
останнього Депозитного Траншу. Разом з цим,
Мінімальний строк розміщення Депозитних Траншів - не менше 5-ти днів;
Максимальний строк розміщення Депозитних Траншів - 365 (366) днів. При цьому, Максимальний строк розміщення всіх
Депозитних Траншів у їх сукупності, не може перевищувати строку дії цієї Заяви-Договору.
Пролонгація строку розміщення Депозитних Траншів/строку дії Зави-Договору не допускається.
1.11. Поповнення депозиту - дозволяється, шляхом розміщення нового Депозитного Траншу. Поповнення окремо взятого Депозитного
Траншу – не допускається.
1.12. Дострокове повернення Суми Депозиту допускається за взаємною згодою сторін. Дострокове повернення окремо взятого Депозитного
Траншу можливе на умовах визначних Депозитним продуктом, із зазначенням відповідних у мов у Заяві - Траншу.
1.13. Рахунок для повернення депозиту та виплати процентів вказується Вкладником у Заяві - Траншу.
1.14. Сплата нарахованих процентів по депозиту здійснюється згідно Договору на рахунок для повернення депозиту та виплати процентів,
зазначений Вкладником додатково у Заяві - Траншу.
1.15. Повернення Суми Депозиту/суми Траншу після закінчення строку його розміщення та/або у разі дострокового повернення здійснюється
шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок для повернення депозиту та виплати процентів, зазначений у цій Заяві-Договорі
або вказаний Вкладником додатково у Заяві - Траншу.
1.16. Розміщення Депозиту підтверджується цією Заявою-Договором та банківською випискою по Депозитному Рахунку.
1.17. За Депозитним Рахунком можуть проводитись операції, згідно чинного законодавства.
2. * 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).
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 рахунку, банківського вкладу (депозиту) (крім коштів,
залучених від видачі ощадного сертифіката банку), включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від видачі
(випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката банку, не є вкладом.
Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб отримав(ла) та ознайомився(лась)
Підписанням цієї Заяви Клієнт:
- надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю бази персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта, відповідні дії (заходи), в
тому числі розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою, обсязі та в порядку визначеними Правилами та чинним законодавством
України.
- зобов’язується надавати Банку відомості/документи, необхідні для проведення уточнення інформації, щодо ідентифікації та вивчення
Клієнта, з метою дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у випадку
зміни інформації, що надавалася Клієнтом до Банку, зокрема про закінчення строку (припинення) дії, втрату чинності чи визнання недійсними
раніше поданих до Банку документів, інформації щодо представників та їх повноважень, контактних даних тощо, - протягом 5 (п’яти) робочих
днів з моменту настання відповідної події;
- підтверджує, що отримав від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» до підписання цього Договору;
- підтверджує, що зі змістом Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів ознайомлений, вимоги цієї Інструкції для Клієнта обов'язкові.
підтверджує, що йому відомо наступну інформацію:
- Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових (банківських) послуг і забезпечує захист прав споживачів фінансових
(банківських) послуг відповідно до законодавства про захист прав споживачів та законодавства у сфері ринків фінансових послуг є
Національний банк України.
Реквізити Національного банку України.
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м.
Київ-8, 01601.
Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.
Канал зв’язку для громадян: 0 800 505 240.
E-mail: nbu@bank.gov.ua, Web-сайт: https://bank.gov.ua/
* - додається, якщо клієнтом є фізична особа-підприємець.
ДАТА ТА ПІДПИС
БАНК Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк КЛІЄНТ
„ЛЬВІВ”
___________________________________________________
Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,
__________________Україна, м.
,
ЄДРПОУ 09801546
вул._____________________
в особі
,
,
(ПІБ
уповноваженої
особи
Банку)
___________________________________________________
який (яка) діє на підставі довіреності №
п/р
в
код
______ від_______р.
банку ________________
(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта )
Дата
Підпис
М.П.
М.П. (в разі наявності )

Примірник цього Договору Клієнтом отримано.
__.__.__________ р.

_________________ (ПІП)

