
ЗАЯВА від __.___. 202_ року  

на приєднання до Універсального Договору банківського обслуговування клієнтів - фізичних осіб 

(Договір банківського вкладу на вимогу № _________) 

Я, __________________________________________________, (надалі за текстом – Вкладник), 

(опція по довіреності) 

__________________________________________________, (надалі за текстом – Вкладник), в особі 

____________________________________________________, що діє на підставі довіреності №____ від 

“__” ____________ 20___ р., 

підписанням цієї Заяви беззастережно підтверджую, що приймаю Публічну пропозицію АТ «Полтава-

банк» на укладення Універсального договору банківського обслуговування клієнтів –фізичних осіб 

(надалі за текстом універсальний договір), який розміщений на сайті  АТ «Полтава-банк» (надалі за 

текстом – Банк): poltavabank.com, в повному обсязі, з урахуванням умов надання всіх послуг, як обраних 

безпосередньо при акцептуванні універсального договору, так і послуг, що можуть бути надані мені в 

процесі обслуговування (з урахуванням всіх змін) і погоджуюся з тим, що можу обирати будь-які 

передбачені Універсальним договором послуги, в тому числі через Дистанційні канали обслуговування 

(за наявності технічної можливості у Банку). Ця Заява є невід’ємною частиною Універсального 

договору та разом вони складають єдиний Договір банківського вкладу (далі-Договір). 

Документ, що посвідчує особу: ___________________________________________________, 

 виданий ____________________. 

 

  Ким видано  документ: _______________________________________________________________ 

 

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків): _____________________ 

 

Адреса проживання (реєстрації): _______ Адреса фактичного проживання: _____ 

_____________________________________           _____________________________________ 

_____________________________________           _____________________________________ 

 

Електронна пошта:__________________________________________   
(може бути повідомлена та/або змінена, в тому  

числі за допомогою Системи «Онлайн банкінг») 

 

Додаткова інформація: Чи є ФОП або самозайнятою особою? _________________________ 

 

Номер мобільного телефону: ____________________ (для здійснення обслуговування в рамках 

універсального договору , в тому числі для відправлення повідомлень (паролів, кодів тощо) та/ або 

послуги по користуванню Системою «Онлайн банкінг», за виключенням послуги «SMS-банкінг» у 

випадку зазначення Клієнтом іншого номеру мобільного телефону). 

Терміни, що вживаються в цьому Договорі з великої літери, мають наступні значення : 

Банк – Акціонерне товариство “Полтава-банк”, (скорочене найменування: АТ «Полтава- банк»), код в 

ЄДРПОУ 09807595. 

Виписка - звіт про рух грошових коштів або операції за певний період по рахунку/- кам Клієнта, який 

надається Банком Держателю. 

Вкладний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання 

грошей, що передаються Клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого 

строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Клієнту відповідно до умов укладеного 

Договору банківського вкладу (депозиту) та чинного законодавства України. 

Договір банківського вкладу – угода, укладена між Банком та Клієнтом, яка визначає основні умови 

розміщення Вкладу (депозиту) Клієнтом (сума, строк, розмір процентної ставки, що сплачується 

Банком за користування Вкладу (депозиту), порядок внесення та повернення Вкладу (депозиту) та 

інше).  

Заява на приєднання до Договору – Заява на приєднання до Універсального Договору або інший 

документ (у тому числі договір про надання банківської послуги) за встановленою Банком формою, 

яку Клієнт підписує та подає до Банку з метою прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку на 

укладання Договору в цілому та безумовно. 

 



1. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 

1.1.Сума Вкладу: ________________ (______________________________) на Депозитному рахунку № 

IBAN ____________________________. 

1.2.Розміщення Вкладу здійснюється шляхом внесення готівки або перерахуванням з іншого 

вкладного, чи поточного рахунку на  рахунок № IBAN ____________________________ у валюті 

______________. 

1.3.Процентна ставка за Вкладом __________ процентів річних. 
1.4.Строк розміщення Вкладу:  на вимогу. 

1.5.Сплата нарахованих процентів здійснюється _______________ шляхом видачі готівки або 

зарахування на поточний рахунок № IBAN ______________________.    

1.6.Вклад повертається Вкладнику готівкою або перерахуванням на рахунок №  IBAN______________. 

1.7. Тарифи та комісії за послугою залучення у вклади (депозити) коштів, а також за додатковими 

послугами Банку чи супутніми послугами третіх осіб відсутні. 

     (опція на 3-ю особу та малолітню особу) 

1.8. Цей Договір укладено на користь ________________________________________________. 

2.   ОСНОВНІ УМОВИ ВКЛАДУ 

2.1. Вкладник вносить в Банк грошові кошти (вклад) готівкою або перерахуванням з іншого вкладного 

чи поточного рахунку в національній валюті (іноземній валюті). 

Договір банківського вкладу набирає чинності з моменту його укладання Сторонами (оформлення 

Заяви на приєднання до Договору) та за умови зарахування суми Вкладу (депозиту), зазначеної у 

Договорі банківського вкладу, на Вкладний (депозитний) рахунок до закінчення банківського дня. 

Грошові кошти, прийняті Банком у вихідний, святковий або інший неробочий час, зараховуються на 

Вкладний (депозитний) рахунок у перший за цим вихідним, святковим або іншим неробочим днем 

банківський день. Договір банківського вкладу вважається неукладеним у разі неперерахування 

Вкладником на Депозитний рахунок грошової суми у розмірі, що визначена в Договорі банківського 

вкладу, до закінчення банківського дня, в який укладається відповідний Договір банківського вкладу, та 

Вкладний (депозитний) рахунок підлягає  закриттю. 

2.2. Вкладник може збільшувати або зменшувати суму вкладу на депозитному рахунку протягом дії 

даного договору. На частину збільшення або зменшення вкладу розповсюджуються положення цього 

договору так само, як до первісного вкладу. 

2.3. Вкладник може вимагати повернення вкладу з виплатою усіх нарахованих до моменту повернення 

процентів, передбачених цим договором, у будь-який час. 

2.4. Проценти по вкладу нараховуються  Банком від дня, наступного за днем надходження вкладу у 

банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові в терміни, обумовлені нормативними 

документами банку - в останній робочий день кожного місяця та на дату оформлення вкладу на умовах 

зазначених в п.1.3 цього договору. Розрахунок здійснюється  виходячи з фактичної кількості днів у 

місяці та році. 

2.5. Банк проводить утримання податку  з нарахованих процентів у розмірі, встановленому 

законодавством, для подальшого перерахування до бюджету. 

2.6. Проценти виплачуються щомісячно.  Сплата проводиться зі спливом кожного повного місяця 

зберігання коштів в Банку чи після закінчення строку зберігання коштів. Якщо день виплати процентів 

припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то виплата належних процентів 

проводиться Банком наступного робочого дня. 

2.7. Виплата вкладу здійснюється на вимогу Вкладника. Якщо день повернення суми вкладу припадає 

на вихідний, святковий або інший неробочий день, то повернення суми вкладу проводиться Банком 

наступного робочого дня. 

2.8. Виплата банківського вкладу, виплата процентів за ним здійснюється банком за умови пред'явлення 

паспорту та даного договору, або через мобільний додаток “Полтава-банк онлайн”.    

 (опція для гривневого депозиту) 

2.9. При наявності у Вкладника простроченої заборгованості по кредитах й/або кредитних лімітах, 

отриманих Вкладником у Банку, або по кредитах, по яким Вкладник є поручителем - припинити даний 

договір. При цьому Банк направляє Вкладнику письмове повідомлення з зазначенням дати договірного 

списання. Вклад та нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Вкладника для 

подальшого погашення простроченої заборгованості. Списання коштів здійснюється платіжною 

інструкцією. При цьому, проценти нараховуються відповідно до умови цього договору (п.1.3) за 

фактичний термін дії договору. 

З моменту перерахування вкладу на поточний рахунок дія цього договору припиняється.  

2.10. Проведення розрахункових операцій з вкладного рахунку забороняється. 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору сторони несуть 



відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

3.2. Вкладник самостійно несе відповідальність та звільняє Банк від будь-якої відповідальності за 

наступні обставини, дії та/або їх наслідки: 

3.2.1. операції, що були здійснені Вкладником за Рахунками відповідно до умов Договору, а також за 

зміст і наслідки таких операцій; 

3.2.2. дії осіб, які на законних підставах діють від імені Вкладника, у процесі розпорядження Рахунками 

та при виконанні інших умов Договору; 

3.2.3. повноту та достовірність інформації в Платіжних інструкціях та інших документах, що надаються 

до Банку відповідно до цього Договору. 

3.3. Банк несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, 

відповідно до положень Договору та норм чинного законодавства України. 

3.4. Сторона договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних 

обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та 

уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

3.5. У разі порушення Банком з вини Банку встановлених строків повернення вкладу Клієнту або 

перерахування коштів на інший рахунок, Банк сплачує Вкладнику пеню, у загальному погодженому 

Сторонами розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але у будь-

якому разі не більше 2 відсотків суми неналежного переказу. 

3.6. При зміні прізвища, ім’я, по-батькові, паспортних відомостей, місця реєстрації, реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків Вкладник повідомляє про це Банк у 10-денний термін. 

 

4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

4.1. Будь-які спори, що можуть виникнути між Банком та Вкладником на підставі цього Договору, в 

тому числі, що стосуються захисту прав споживачів, вирішуються у порядку передбаченому чинним 

законодавством України. 

   У разі порушення Банком прав Вкладника, вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, 

законодавства у сфері надання фінансових послуг,  у тому числі порушення умов цього Договору, 

Вкладник має право звернутися до Національного банку України з питань захисту прав споживачів 

фінансових послуг, а також на звернення до суду з позовом про захист прав споживача. 

З питань захисту прав споживачів Клієнт має право звернутися до НБУ (перелік контактних даних 

розміщено в розділі « Звернення громадян» на сторінці представництва НБУ). 

4.2. Цей договір укладений у двох екземплярах, по одному для кожної сторони. 

4.3. Підписанням цієї Заяви Вкладник надає Банку згоду на обробку персональних даних Вкладника в 

обсязі, що міститься в цьому Договорі та інших документах та їх копіях поданих Вкладником під час 

укладання та виконання цього Договору, та/або буде отримано Банком під час дії цього Договору від 

Вкладника або третіх осіб, у т.ч. змінювати персональні дані Вкладника за інформацією від Вкладника 

або третіх осіб. Вкладник підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що становить 

персональні дані, до бази персональних даних, з метою здійснення банком банківських операцій 

Вкладника, та ознайомлений з правами суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних». 

4.4. Вкладник підтверджує що до укладення цього Договору Вкладник отримав усю інформацію 

стосовно банківської послуги в обсязі та у порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Вкладник 

засвідчує, що зазначена інформація є доступною у Відділеннях Банку та/або на веб-сторінці Банку у 

мережі Інтернет (poltavabank.com), а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті 

банківської послуги. Умови цього Договору зрозумілі Вкладнику, відповідають інтересам Вкладника, є 

розумними та справедливими. 

4.5. Сторони прийшли до взаємної згоди, що Вкладник  з питань виконання Сторонами умов договору 

має право звертатися до Банку протягом дії цього Договору в будь-який час. Звернення Вкладника за 

цим Договором будуть вважатися належними у випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та 

надіслані простим листом, рекомендованим листом, кур'єром або вручені особисто за зазначеною 

адресою Банку. 

    Крім того, Вкладник має право звернутися до Банку  з питань виконання сторонами умов договору 

відповідно до Порядку розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів в АТ «Полтава-

банк», що міститься на офіційному сайті АТ “Полтава-банк”. 

     (опція на 3-ю особу та малолітню особу) 

4.6. Особа на користь якої укладено цей догорів набуває права Вкладника з моменту пред’явлення до 

Банку вимоги, що випливає з прав Вкладника. 

4.7. До набуття особою, на користь якої зроблений вклад, прав Вкладника ці права належать особі, яка 

зробила вклад. 



5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ 

5.1. Вкладний підтверджує, що Банк до укладення даного Договору ознайомив Вкладника з Довідкою 

про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

5.2. Якщо станом на 01 січня наступного року після укладення Договору, цей Договір є діючим, Довідка 

надається не рідше ніж один раз на рік у паперовому вигляді. При цьому під терміном «рік» мається на 

увазі календарний рік. 

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ 

 36000 м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 А, МФО 331489 

 кореспондентський рахунок у національній валюті № IBAN UA403000010000032004109301026 в    

Національному банку України. 

ВІД БАНКУ  

 

 

 

ПІДПИС КЛІЄНТА 

(підпис представника/ довіреної особи Клієнта, 

якщо від імені Клієнта діє представник/ довірена 

особа) 

 

 

Один екземпляр договору отримав особисто __________________ Вкладник.  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 Я, _________________________________________________________________________________  

повідомляю, що в разі моєї смерті вкладом і нарахованими процентами розпоряджається 

____________________________________________________________________________________ 

 "_"_________ 20__р. 

 Підпис вкладника ___________________________ 

  

Підпис гр.______________________________________________________________________ завіряю. 

 _____________________   ____________. 


