
 

 
 Договір строкового банківського вкладу фізичної особи – підприємця. Сплата відсотків в кінці строку.  

ДОГОВІР СТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № ____________ 

 

м. __________ ___.___.202__ 

 

Акціонерне товариство «ПроКредит Банк», надалі – «Банк», від імені якого за довіреністю діє уповноважена особа, 

яка підписує цей договір, з однієї сторони, та  

Фізична особа-підприємець ___________, надалі – «Вкладник», другої сторони, разом надалі – «Сторони», уклали цей 

договір строкового банківського вкладу, надалі – «Договір», про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Вкладник передає Банку, а Банк приймає в управління грошові кошти, надалі - «Вклад»,   

в сумі:  

 

строк розміщення:  

 

зі сплатою: % річних. 

1.2. Правовідносини Сторін, в т.ч. права та обов’язки Сторін за цим Договором, регулюються також Загальними положеннями та 

умовами надання банківських послуг, надалі – Загальні Положення та Умови, Операційним регламентом та Тарифами, що є його 

невід’ємною частиною. 

 

2. ОСНОВНІ УМОВИ 

2.1. Для розміщення Вкладу Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок _____, надалі – «Депозитний рахунок».  

2.2. Вкладник розміщує Вклад в Банку згідно з умовами Договору шляхом перерахування суми Вкладу безготівково на 

Депозитний рахунок. / Сторони домовилися, що формування суми Вкладу на Депозитному рахунку здійснюється шляхом 

договірного списання Банком коштів з рахунку Вкладника _____ у розмірі, встановленому п. 1.1 цього Договору без подання 

Вкладником окремого платіжного доручення або інших додаткових документів. У випадку, якщо повна сума Вкладу не буде 

сформована в термін  до: ___, з наступного календарного дня  Договір вважається розірваним і кошти повертаються на рахунок 

відправника. 

2.3. Сторони домовились, що достатнім підтвердженням внесення Вкладу на Депозитний рахунок є виписка за Депозитним 

рахунком, яка складається Банком у електронній формі протягом дня, в який внесено Вклад на Депозитний рахунок, та на вимогу 

Вкладника надається йому у письмовій формі у день звернення Вкладника до Банку. 

 2.4. Порядок нарахування та сплати відсотків за Вкладом визначається наступним чином: 

 2.4.1. Нарахування Банком відсотків за Вкладом розпочинається з дня, наступного за днем зарахування повної суми грошових 

коштів, яка визначена в п. 1.1 цього Договору, на Депозитний рахунок, але не раніше дня, наступного за зазначеним в п. 1.1 днем 

початку строку розміщення Вкладу, та завершується в день, який передує дню закінчення строку розміщення Вкладу, 

визначеного цим Договором, чи списання коштів з Депозитного рахунку з інших підстав. 

2.4.2. Банк щоденно нараховує відсотки за Вкладом з урахуванням фактичної кількості днів розміщення коштів на Депозитному 

рахунку, виходячи з фактичної кількості календарних днів у році.  

2.4.3. Сплата Вкладнику нарахованих за Вкладом відсотків відбувається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 

Вкладника, вказаний у розділі 7 цього Договору не пізніше 3 (Трьох) банківських днів після закінчення строку розміщення 

Вкладу. 

2.5. Банк має право змінювати розмір відсоткової ставки, вказаної в п. 1.1 цього Договору, після закінчення кожних 366 днів з 

дати внесення Вкладу або з дати її попередньої зміни. Новий розмір відсоткової ставки визначається Банком, виходячи з Тарифів 

на відповідний вид вкладу, суми та строку розміщення, чинних на дату здійснення письмового повідомлення Вкладника про таку 

зміну. 

2.6. Про зміну розміру відсоткової ставки Банк повідомляє Вкладника шляхом направлення письмового повідомлення на його 

адресу, вказану у розділі 7 цього Договору, або на будь-яку іншу адресу, додатково письмово повідомлену Вкладником Банку 

після укладення Договору. У випадку ненадходження до Банку письмової незгоди Вкладника зі зміною відсоткової ставки 

протягом 15 (П’ятнадцяти) календарних днів з дати відправлення повідомлення Банком, нова відсоткова ставка вважається 

погодженою Сторонами і використовується для нарахування відсотків за Вкладом, починаючи з дня, наступного за останнім днем 

встановленого для відповіді строку. У випадку отримання Банком у встановлений строк для відповіді (15-тиденний строк) 

письмового заперечення Вкладника проти нового розміру відсоткової ставки, ставка вважається непогодженою Сторонами і 

отримане письмове заперечення Вкладника вважатиметься пропозицією Вкладника достроково розірвати цього Договору. Датою 

розірвання Сторонами Договору вважатиметься наступний банківський день за днем отримання Банком письмового заперечення 

Вкладника проти нового розміру відсоткової ставки. Сплата відсотків у такому випадку відбувається на рівні ставки, погодженої 

Сторонами в п. 1.1 Договору. 

2.7. Додаткове внесення коштів на Депозитний рахунок і часткові виплати суми Вкладу не проводяться.  

2.8. Якщо дата повернення Вкладу припадає на небанківський день, то повернення  Вкладу відбувається у перший банківський 

день, після такої дати. Нарахування відсотків за час розміщення коштів на Депозитному рахунку після закінчення строку 

розміщення Вкладу не здійснюється. 

2.9. Повернення Вкладу відбувається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Вкладника, вказаний у розділі 7 цього 

Договору, відповідно до умов розділу 3 Договору. 

2.10. За порушення зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.    

3. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ  

3.1. Вкладник має право достроково розірвати Договір лише за умови письмового повідомлення Банка за 5 (П’ять) банківських 

днів до дати розірвання, отримання згоди Банку на таке розірвання, та здійснення його на умовах, передбачених цим розділом 

Договору. 

3.2. Якщо майнові права за цим Договором є забезпеченням будь-яких зобов’язань Вкладника чи третіх осіб перед Банком, 

дострокове розірвання Договору можливе лише з письмової згоди Банку з урахуванням обмежень, передбачених договорами 

забезпечення. 

3.3. У випадку дострокового списання коштів Вкладу з Депозитного рахунку, яке пов’язане із достроковим розірванням Договору 

за ініціативою Вкладника, або у разі дострокового списання коштів з інших підстав, умови п. 1.1 цього Договору, в частині 

розміру відсотків за Вкладом, автоматично втрачають силу стосовно суми Вкладу, що достроково списується з Депозитного 

рахунку і автоматично вважається, що при нарахуванні Банком відсотків за Вкладом або його частиною, що достроково 

списується, застосовується відсоткова ставка у розмірі, встановленому Тарифами Банку для вкладів «на вимогу», що діє на дату 



 

 
 Договір строкового банківського вкладу фізичної особи – підприємця. Сплата відсотків в кінці строку.  

здійснення такого дострокового списання. Відсотки нараховуються у визначеному цим пунктом порядку за фактичний строк 

розміщення Вкладу, який обчислюється від дати зарахування коштів на Депозитний рахунок відповідно до п. 2.4 цього Договору. 

3.4. У разі примусового та/або договірного списання коштів з Депозитного рахунку у випадках, передбачених законодавством 

України та/або договорами, укладеними між Вкладником та Банком, Сторони погодили, що Договір розривається. Залишок 

Вкладу та/або нарахованих відсотків, що може залишитися після такого списання, перераховується на поточний рахунок 

Вкладника, вказаний у розділі 7 цього Договору.  

3.5. Вкладник доручає Банку у день дострокового списання коштів з Депозитного рахунку списати з цього рахунку суму коштів, 

яка становить різницю між сумою вже сплачених Вкладнику відсотків за Вкладом, та сумою відсотків, яка відповідно до п. 3.3 

цього Договору, підлягає сплаті Вкладнику. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1.  Банк зобов’язується: 

4.1.1. Прийняти грошові кошти Вкладника та забезпечити їх повне збереження, своєчасно і повно нараховувати відсотки 

відповідно до Договору. 

4.1.2. Повернути Вкладнику суму Вкладу та сплачувати  відсотки за Вкладом відповідно до цього Договору.  

4.1.3. Надіслати електронне повідомлення про відкриття/закриття Депозитного рахунку до державної податкової інспекції за 

місцем реєстрації Вкладника. 

4.2. Вкладник зобов’язується:  

4.2.1. Перерахувати грошові кошти на Депозитний рахунок в термін, вказаний в п. 2.2 цього Договору.  

4.2.2. Протягом 5 (П’яти) банківських днів письмово повідомляти Банк про зміну своїх реквізитів. 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) і діє до дати 

повернення Банком суми Вкладу та виплати нарахованих відсотків Вкладнику або до дати дострокового списання коштів з 

Депозитного рахунку на умовах, визначених розділом 3 цього Договору.    

 

6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Повернення прийнятих на Вклад коштів забезпечується статутним та іншими фондами Банка, всім його майном. 

6.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Договору здійснюється шляхом укладення Сторонами відповідного договору про 

внесення змін та/або доповнень до цього Договору та/або у порядку, передбаченому Загальними Положеннями та Умовами.  

6.3. Підписанням цього Договору Вкладник свідчить та підтверджує, що він ознайомився з умовами Загальних Положень та 

Умов, Операційного Регламенту та Тарифів, розуміє їх зміст, приймає їх та приєднується до них, зобов’язується належним чином 

виконувати їх. Загальні Положення та Умови разом з Операційним регламентом та Тарифами є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

6.4. Сторони домовились, що Банк за згодою Вкладника може змінювати Загальні Положення, Операційний регламент і Тарифи у 

порядку, передбаченому Загальними Положеннями та Умовами. Якщо до набрання чинності змінами та/або доповненнями Банк 

не отримав від Вкладника письмових заперечень щодо внесення змін та/або доповнень, зміни та/або доповнення вважаються 

прийнятими Вкладником. У випадку отримання Банком письмового заперечення Вкладника щодо внесення змін та/або доповнень 

до дати набрання чинності такими змінами та/або доповненнями таке заперечення вважається пропозицією Вкладника 

достроково розірвати цей Договір. Датою розірвання Сторонами цього Договору вважається дата підписання Банком письмової 

згоди достроково розірвати Договір, яка відправляється/надається Вкладнику. 

6.5. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу - по одному 

примірнику для кожної Сторони.  

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

Банк: АТ «ПроКредит Банк» 

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 21677333 

 

Вкладник:   ________________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

__________________________________ 

Місцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, проспект 

Перемоги, 107 «А» 

Місцезнаходження:  ________________________ 

__________________________________________  

 Банківські реквізити: 
 п/р № _____________ 

 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984 

____________________                _______________ ____________________                   _______________ 

                (посада)                                        (підпис/П.І.Б.)                            

                                                        М.П. 

               (П.І.Б.)                                                (підпис) 

                                                         М.П. 

 

З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

ознайомлений; 

примірник Договору, Загальних Положень та Умов, 

Тарифів отримав    

 ___________________________________ 

                (підпис/П.І.Б. Вкладника) 


