ДОГОВІР СТРОКОВОГО БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
УКЛАДЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СДО ІО № CODE ВІД ORGDATE:DATE:UA
BRANCHCITY
NOW
Акціонерне товариство «Ідея Банк» (надалі – Банк), в особі уповноваженого представника, з однієї
сторони, та CLIENTNAME (надалі – Вкладник), з іншої сторони (разом надалі – Сторони)уклали цей
Договір банківського вкладу, (надалі – Договір) за допомогою Системи дистанційного обслуговування
«Інтернет-банкінг» (надалі – СДО ІО), про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № AMOUNT (IBAN
[main."IBAN"]) (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі CRNCYAMOUNT
CURRENCYTAG (CRNCYAMOUNT:SUMM:UA (надалі – Сума вкладу) шляхом перерахування коштів з
поточного рахунку Вкладника, що підтверджує внесення коштів на строк AG.DUR.MONTH місяців до
DATEINTO, із сплатою процентів SHARE % річних і на умовах, що визначаються Вкладником і Банком в
Умовах/параметрах вкладу безпосередньо при ініціюванні розміщення строкового банківського вкладу в
СДО ІО. Банк зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на
умовах та в порядку, які передбачені Умовами/параметрами вкладу.(для договорів терміном 1-9 місяців)
1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № AMOUNT (IBAN
[main."IBAN"]) (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі CRNCYAMOUNT
CURRENCYTAG (CRNCYAMOUNT:SUMM:UA (надалі – Сума вкладу) шляхом перерахування
коштів з поточного рахунку Вкладника, що підтверджує внесення коштів на строк AG.DUR.MONTH
місяців до DATEINTO, із сплатою процентів:
1.1.1
SHARE % річних – протягом перших TREATY_DURATION_DATEINTO_M місяців до
(TREATY_DURATION_DATEINTO) і зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити
нараховані проценти на умовах та в порядку, які передбачені даним Договором. (Примітка: Станом на
дату роздруку даного Договору);
1.1.2
[main."NEW_PERC"] % річних – протягом решти 12-ти місяців, які наступають після
завершення трьох продовжень строку вкладу і на умовах, що визначаються Вкладником і Банком в
Умовах/параметрах вкладу безпосередньо при ініціюванні розміщення строкового банківського вкладу в
СДО ІО. Банк зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на
умовах та в порядку, які передбачені Умовами/параметрами вкладу. (для договорів терміном 12-18 місяців)
1.2. Договір вступає в силу тільки після внесення Вкладником коштів, у день укладання Договору, на
вкладний рахунок IBAN [IBAN].
1.3. Умовами/параметрами вкладу для цього Договору є:
 назва депозитного продукту «Дохідний»;
 сума вкладу за даним Договором повинна становити не менше ___ гривень та не більше 5 000 000
гривень;
 сума вкладу CRNCYAMOUNT CURRENCYTAG;
 валюта вкладу CURRENCYTAG;
 дострокове часткове зняття Суми вкладу за даним Договором не передбачено;
 можливість поповнення: без поповнення;
 можливість зняття: без зняття;
 спосіб сплати процентів: в кінці терміну/щомісячно (в кінці терміну, щомісячно, щоквартально,
авансом тощо);
 наявність капіталізації процентів: ні (додавання процентів до суми вкладу);
 наявність автоматичної пролонгації вкладу: так;
1.4. Сторони визначають, що всі Умови/параметри вкладу є істотними умовами і домовленість по всіх
цих умовах необхідна для укладення Договору. Номер Договору, відділення Банку за яким закріплено
Договір, та дата укладення Договору визначаються Банком за допомогою СДО ІО та відповідних систем
Банку.
1.5. Сторони досягнули згоди, що після закінчення строку, вказаного в п. 1.1., подальший строк вкладу
встановлюється рівним строку вказаному в п. 1.1. та протягом його дії застосовуються процентні ставки по
вкладу, які діють у Банку для вкладів такого ж строку та виду (далі - Актуальні ставки). Продовження
строку вкладу на умовах даного пункту Договору застосовується після закінчення кожного чергового
строку, рівного вказаному в п.1.1. до трьох разів підряд та здійснюється без укладення додаткових угод до
Договору. Кожне продовження строку вкладу відбувається з застосуванням Актуальних ставок. В разі якщо
сторони скористаються такою можливістю вклад повертається Вкладнику DATEINTO. (для договорів
терміном 1-9 місяців)
1.5. Сторони досягнули згоди, що після закінчення строку, вказаного в п. 1.1.1., подальший строк вкладу
встановлюється рівним строку вказаному в п. 1.1. та протягом його дії застосовуються процентні ставки по
вкладу, які діють у Банку для вкладів такого ж строку та виду (далі - Актуальні ставки). Продовження

строку вкладу на умовах даного пункту Договору застосовується після закінчення кожного чергового
строку, рівного вказаному в п.1.1.1.до трьох разів підряд та здійснюється без укладення додаткових угод до
Договору. Кожне продовження строку вкладу відбувається з застосуванням Актуальних ставок. В разі якщо
сторони скористаються такою можливістю вклад повертається Вкладнику DATEINTO (для договорів
терміном 12-18 місяців)
1.6. Вкладник доручає Банку здійснити переказ коштів з рахунку Вкладника, відкритого в Банку та
зазначеного при ініціюванні розміщення вкладу на відповідний Вкладний рахунок, відкритий Банком
Вкладнику для розміщення ініційованого Вкладником вкладу.
1.7. Сума вкладу повертається Вкладнику в день закінчення строку вказаного в п.1.1. цього Договору
DATEINTO або в день закінчення кожного терміну продовження дії Договору відповідно до п.1.5
(Примітка: для договорів з автоматичною пролонгацією), якщо день закінчення строку припадає на
вихідний або святковий день, Сума вкладу може бути отримана Вкладником в перший за ним банківський
робочий день, шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку.
1.8. Підтвердження внесення Суми вкладу на вкладний рахунок у Банку може бути здійснено на запит
Вкладника відповідним письмовим документом при зверненні Вкладника до Банку на відділення за яким
закріплено даний вклад.
1.9. Протягом строку дії договору тарифи та комісії за послугою залучення у вклади (депозити) коштів,
а також за супровідними послугами банку та третіх осіб, що надаються чи можуть надаватися під час
укладання договору, можуть бути змінені.
1.10. Інформування вкладників щодо змін в тарифах і умовах надання послуги залучення у вклади
(депозити) коштів відбувається не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запропонованої дати
початку дії змін шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Банку в мережі
Інтернет за адресою www.ideabank.ua, на сайті, в Системі дистанційного обслуговування Idea Online чи в
місцях надання послуг Банку.
2. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
2.1. Проценти на Суму вкладу нараховуються від дня, наступного за днем надходження Суми вкладу в
Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові методом факт/факт.
2.2. Нараховані проценти по вкладу не збільшують Суми вкладу та можуть бути отримані Вкладником в
день закінчення строку, рівного вказаному в п. 1.1. а у випадку продовження строку вкладу, відповідно до
п. 1.5. Договору, - в день закінчення кожного повного строку, рівного вказаному в п.1.1. Договору на
банківський поточний рахунок клієнта у відповідній валюті відкритий в АТ «Ідея Банк». Якщо день
виплати нарахованих процентів припадає на вихідний або святковий день, такі проценти можуть бути
отримані Вкладником в перший за ним банківський робочий день. (для договорів терміном 1-9 місяців)
2.2. Нараховані проценти по вкладу не збільшують Суми вкладу та можуть бути отримані Вкладником
в день закінчення строку, рівного вказаному в п. 1.1.1. а у випадку продовження строку вкладу, відповідно
до п. 1.5. Договору, - в день закінчення кожного повного строку, рівного вказаному в п.1.1.1. Договору на
банківський поточний рахунок клієнта у відповідній валюті відкритий в АТ «Ідея Банк». Якщо день
виплати нарахованих процентів припадає на вихідний або святковий день, такі проценти можуть бути
отримані Вкладником в перший за ним банківський робочий день. (для договорів терміном 12-18 місяців)
2.3. Банк має право ініціювати перед Вкладником зміну процентних ставок відповідно до умов
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – ДКБОФО), укладеного між
Банком та Вкладником.
3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
3.1. Протягом терміну дії Договору Вкладник має право ініціювати перед Баком дострокове
припинення Договору шляхом письмового повідомлення про це Банк в строк не пізніше ніж за три
банківських дні. Дострокове припинення Договору можливе виключно за згодою Банку.
3.2. З питань виконання сторонами умов Договору Вкладник має право звернутися до Банку в
письмовому порядку та отримати відповідь в строк до 30-ти днів, згідно законодавства.
3.3. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Вкладник має право звернутися до
Національного банку України, відповідно до законодавства України.
3.4. В разі невиконання або неналежного виконання Банком обов’язків за цим Договором, Банк несе
відповідальність згідно чинного законодавства. У випадку несвоєчасного повернення Суми вкладу і
нарахованих процентів Банк сплачує Вкладнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у
період нарахування пені від простроченої суми за кожний день прострочки.
3.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за
цим Договором, 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.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Договір укладений відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб (надалі ДКБОФО), розміщеного на сайті Банку www.ideabank.ua, є його невід’ємною
частиною та разом з ним складає єдиний документ, а підписанням цього Договору Вкладник підтверджує
приєднання до умов ДКБОФО. Всі відносини Сторін, що виникають з цього Договору і не врегульовані
ним, регулюються відповідно до умов ДКБОФО.
4.2. Вкладник надає Банку дозвіл на внесення персональних даних Клієнта в базу персональних даних
«Клієнти АТ «Ідея Банк», обробку таких даних, а також передачу таких даних пов’язаним товариствам та
партнерам Банку чи іншим розпорядникам відповідно до чинного законодавства та умов ДКБОФО.
Вкладник
посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про Вкладника до Бази
персональних даних «Клієнти АТ «Ідея Банк» в межах визначених чинним законодавством з метою
відкриття Вкладного рахунку, а також відомості про права Вкладника, визначені Законом України «Про
захист персональних даних», і про осіб, яким надаються дані про Вкладника, для виконання зазначеної
мети.
4.3. Сторони домовились про те, 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.ideabank.ua у рубриці «Гарантування вкладів» а
Вкладник зобов’язується самостійно з нею ознайомитись або отримати у відділені Банку паперовий
екземпляр Довідки
Своїм підписом у даному Договорі Вкладник засвідчує, що: до укладання цього Договору він
ознайомлений з умовами, за яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) не відшкодовує
кошти за вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; інформація,
зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», надана Вкладнику.
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».
Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб".
4.4. Зміни до умов Договору вносяться шляхом укладання додаткового договору за згодою сторін.
4.5. Строк дії цього Договору визначається строком вкладу, якщо тільки він не буде продовжений в
порядку п.1.5.
4.6. Договір припиняється зі сплином строку вкладу та повернення коштів Вкладнику, або достроково у
випадку розірвання Договору.
4.7. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Банку і один
для Вкладника.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
АТ «ІДЕЯ БАНК»
Юридична адреса:
79008, м. Львів, вул. Валова, 11
Фактична адреса:
BRANCHCITY
BRANCHSTREET, BRANCHHOUSE
МФО 336310, код ЄДРПОУ 19390819
тел. BRANCHPHONE
Свідоцтво учасника Фонду гарантування
Вкладів фізичних осіб № 055
Дата реєстрації 02.09.1999р.
Уповноважений представник
_______________________(______________________)

ВКЛАДНИК
CLIENTNAME
проживає: ADDRESS
РНОКПП STATECODE
Власний примірник Договору отримав.
Вкладник_________________
З Довідкою про систему гарантування
вкладів фізичних осіб ознайомлений.
Вкладник ____________________________

