Приложение 51
<номер ID контрагента>

Договір банківського вкладу (депозиту) № I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
з видачею ощадного (депозитного) сертифіката на пред‘явника в рамках Договору щодо банківського обслуговування (далі –
«Договір»)
м._________
“____” ________________ 20 __ р.
Банк: АТ «СБЕРБАНК», з однієї сторони, і
Вкладник:
_________________________________________, (надалі – «Клієнт»), з іншої сторони, що разом далі іменуються
«Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк приймає від Клієнта грошові кошти (далі – «Вклад»), перераховані Клієнтом з його поточного рахунку № _____, відкритого

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

в Банку (далі – «Рахунок»), на рахунок Банку № ______________, та видає Клієнту відповідний неемісійний цінний папір в
документарній формі – ощадний (депозитний) сертифікат на пред‘явника, загальні характеристики якого зазначені в п.п. 1.2. - 1.7.
цього Договору (далі – «Сертифікат») і зобов’язується виплатити Клієнту або особі, що придбала або якій було вручено
Сертифікат на договірних умовах (далі кожна з зазначених осіб – «Пред’явник Сертифікату») номінальну вартість Сертифікату
(суму вкладу, яка зазначена на бланку такого Сертифікату) та сплачувати Пред’явнику Сертифікату нараховані проценти за
Сертифікатом, на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором.
Серія та номер Сертифікату: ______________
Сума Вкладу: _____(_____________)_____.
Строк отримання (розміщення) Вкладу:______________.
Дата вимоги Вкладу: __________.
Процентна ставка за Сертифікатом:
1.6.1. на період з дня набрання чинності цим Договором та по календарний день, що передує даті, яка зазначена як Дата вимоги
Вкладу (п.1.5. цього Договору), складає: ___% (_________) процентів річних.
1.6.2. на період з дня настання Дати вимоги Вкладу (включно) та до моменту погашення Сертифікату, проценти нараховуються за
ставкою 0 (нуль) процентів річних.
Дострокове повернення Вкладу: не передбачено.
Погашення Сертифікату (сплата номінальної вартості такого Сертифікату) та сплата процентів за ним відбувається в Банку у
валюті, в якій Сертифікат було випущено, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, в т.ч. актами
Національного банку України. При цьому погашений Сертифікат вилучається Банком.
2.

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ОЩАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЕРТИФІКАТУ

2.1. Сертифікат видається Банком Клієнту (з підписанням Сторонами акту приймання-передачі такого Сертифікату) в день укладення

цього Договору за умови перерахування Клієнтом Вкладу в сумі, зазначеній в п.1.3. цього Договору, на рахунок Банку,
зазначений в п.1.1. цього Договору. Сума Вкладу, перерахована з Рахунку Клієнта на рахунок Банку, зазначений в п.1.1. цього
Договору, в день, що є Операційним днем протягом Операційного часу або після закінчення Операційного часу, але в межах
режиму роботи відділення Банку, на якому укладений цей Договір, надходить (зараховується) на рахунок Банку, зазначений в
п.1.1. цього Договору, в день такого перерахування. Сума Вкладу, перерахована у день, що не є Операційним днем, надходить
(зараховується) на рахунок Банку, зазначений в п.1.1. цього Договору, в перший Операційний день, що слідує за днем такого
перерахування. Для цілей цього Договору днем внесення Вкладу вважається день надходження (зарахування) коштів в сумі,
зазначеній в п.1.3. цього Договору, на рахунок Банку, зазначений в п.1.1. цього Договору.
2.2. Банк в строк не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дня пред‘явлення Сертифікату для погашення (в разі, якщо Пред’явником
Сертифікату було подано заяву якою він доручає Банку здійснити перевірку (встановити факт) справжності пред‘явленого
Сертифікату/ в разі невідповідності даних, зазначених в Сертифікаті, даним, зазначеним в цьому Договорі) перераховує суму
номінальної вартості Сертифіката та нарахованих процентів по ньому на поточний рахунок Пред’явника Сертифіката, відкритий в
Банку або через касу Банку (на вибір Клієнта), якщо Пред’явником Сертифікату є резидент України, або сплачує суму
номінальної вартості Сертифіката та нарахованих процентів по ньому готівкою через касу Банку, якщо Пред’явником
Сертифікату є нерезидент України.
3.
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ.
3.1. Проценти за Сертифікатом нараховуються на суму депонованих коштів (номінальну вартість Сертифіката) виходячи з фактичної
кількості днів у році.
3.2. Проценти по Сертифікату за ставкою, вказаною в п.1.6. цього Договору, нараховуються від дня, наступного за днем внесення
Вкладу (п.2.1. цього Договору) до дня, який передує поверненню грошових коштів (суми Вкладу) Пред’явнику Сертифікату або
списанню з відповідного рахунку, на якому обліковується Вклад з інших підстав.
3.3. Сплата процентів, нарахованих за Сертифікатом, відбувається одноразово при погашенні Сертифікату.
4.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір набирає чинності після підписання його Сторонами з дня внесення Вкладу на рахунок Банку, зазначений в п.1.1.
цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами, Пред’явником Сертифікату своїх зобов’язань за цим Договором.
5.
ІНШІ УМОВИ
5.1. Все інше, що не передбачено цим Договором, визначено в Умовах банківського обслуговування фізичних осіб в АТ
«СБЕРБАНК», затверджених Наказом Голови Правління Банку № 37 від 16.01.2012 р., з усіма змінами та доповненнями (далі –
«Умови»), або Умовами, що затверджені на зміну вищезазначеним. Умови є невід’ємною частиною цього Договору та
розміщуються на офіційному Сайті Банку.
5.2. Всі терміни, визначення яких не наведено у цьому Договорі, вживаються у значеннях, викладених в Умовах.
5.3. Сторони підтверджують досягнення згоди щодо всіх істотних умов цього Договору, що передбачені Законодавством.
5.4. Укладаючи цей Договір, Сторони приймають на себе всі обов’язки та набувають всіх прав, передбачених Умовами, з якими
Клієнт попередньо ознайомився та зобов’язується їх виконувати.
5.5. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і
тлумачення.
5.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність цього Договору в цілому, оскільки можна
припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
5.7. Всі спори Сторін, що не врегульовані мирним шляхом, вирішуються в судовому порядку.
5.8. Відновлення прав за втраченим Сертифікатом можливе тільки за рішенням суду.
5.9. Цей Договір може бути змінений (крім випадків, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України) тільки за
взаємною згодою Банку і Клієнта за умови, що такі зміни викладені в письмовій формі.
5.10 На цей Вклад на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду. Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за вкладом
визначені в довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб, законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та
у відповідному(их) рішенні(ях) Фонду.

Примечание [ГСВ1]: Обирається у
разі якщо на Вклад не поширюються
обмеження гарантій , зазначених в
Довідці.

або
5.10. На цей Вклад на дату укладення Договору не поширюються гарантії Фонду. Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за
вкладом визначені в довідці про систему гарантування вкладів фізичних осіб, законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних

осіб» та у відповідному(их) рішенні(ях) Фонду
5.11. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням умов цього Договору та Законодавства. За її
незаконне розголошення або використання Банк несе відповідальність згідно Законодавства.
5.12.
Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що до укладання цього Договору Клієнту Банком надана інформація в
порядку та обсязі відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
5.13. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, - по одному для Банку та Клієнта.
5.14. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб до укладення цього Договору..
Підпис
Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
Банк: АТ «СБЕРБАНК»
Вкладник (Клієнт):________________________________________
Адреса місцезнаходження:
Громадянство: __________________________
Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46
Дані паспорту або документу, що його замінює:
Ідентифікаційний код 25959784,
серія ____ номер ____________
Код банку:
виданий ______________, дата видачі:____________
Адреса для листування:
Адреса місця постійного проживання (реєстрації):____________
_____________________________
Адреса для листування:________________________
Сайт Банку: http://sberbank.ua
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Номер телефону Контакт-центру:
(ідентифікаційний номер)_______________________
+ 380 (44) 354-15-15
Номер мобільного телефону): ________________
5595 (для дзвінків з мобільного телефону)
Номер домашнього телефону:__________________
Адреса електронної пошти:_____________________
Представник (довіреність № ______ від _________
посада ____________________________________):

________________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

________________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

Один примірник цього Договору отримав. Мене було повідомлено про склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як
суб’єкта персональних даних, визначені законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні
дані.
З текстом Умов перед укладенням цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст та погоджуюсь з усім, викладеним у
них. Перед укладенням цього Договору мене також було повідомлено про те, що на Вклад, розміщений на умовах цього Договору, не
поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування коштів на умовах та підставах, передбачених
законодавством України.
_______________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

Примечание [ГСВ2]: Обирається у
разі якщо на Вклад поширюються
обмеження гарантій , зазначених в
Довідці.
Примечание [ГСВ3]: Обирається
лише одна редакція п. 11.

