Заява-Договір на оформлення банківського Вкладу (депозиту) та приєднання до
Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС»
№
м. Київ
____ 202__ року
СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України –АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", яка є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі за
текстом
–
"БАНК",
від
імені
якого
на
підставі
______________________
діє
____________________________________________,
з
однієї
сторони,
та
СТОРОНА
2:
гр.___________________________________, надалі за текстом - " ВКЛАДНИК ", з другої сторони, надалі за
текстом разом - "Сторони", а окремо - "Сторона", уклали цю Заяву-Договір на оформлення банківського Вкладу
(депозиту) та приєднання до Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ
«ГЛОБУС, надалі за текстом - "Договір", про наступне:
1.ПРЕДМЕТ
1.1
ВКЛАДНИК
вносить,
а
БАНК
приймає
грошові
кошти
ВКЛАДНИКА
в
сумі______________________(______________)
(надалі за текстом "Вклад") на наступних умовах:
Опис послуги
Відкриття Банком Вкладнику вкладного рахунку на договірни
засадах для зберігання грошових коштів, що передаютьс
Вкладником Банку на встановлений строк та під визначени
процент відповідно до умов Договору, обраного виду Вклад
(депозитної програми) та Публічного Договору.
1.1.1. Номер вкладного рахунку
1.1.2. Вид Вкладу/ депозитна програма
1.1.3. Програма лояльності «Бонус»
Застосовується/ Не застосовується
1.1.4. Програма лояльності «Бонус+»
Застосовується/ Не застосовується
1.1.5. Строк розміщення Вкладу
______ календарних днів
иту)
1.1.6. Дата зарахування Вкладу
З___ 201__ року
иту)
1.1.7. Дата повернення вкладу
___201__ року
иту)
1.1.8. Процентна ставка
_____% річних
1.1.9. Виплата процентів та суми Вклад На поточний /картковий рахунок №____________________
(Депозиту)
Виплата процентів здійснюється щомісячно/або/ в кінці строку
(обрати потрібне)
Повернення суми Вкладу (Депозиту) здійснюється Банком в день
закінчення Строку зберігання коштів, який зазначений в п. 1.1.7.
Договору, або в день закінчення продовженого Строку зберігання
коштів, шляхом безготівкового перерахування на
Поточний/Картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку та
зазначений в цьому пункті Договору.
1.1.9.Можливість пролонгації
Передбачено/ Не передбачено
(Автопролонгація)
1.1.10. Можливість та умови
Мінімальна сума поповнення Вкладу 1000,00 грн. / 200,00 дол.
поповнення
США / 200 Євро. Максимальна сума поповнення Вкладу
дозволяється на суму не більше за 200% від початкової суми
Вкладу, яка зазначена в п. 1.1. Договору . Поповнення можливе
протягом терміну, який визначено умовами розміщення даного
виду Вкладу (депозитної програми), що діє на день
розміщення/пролонгації Вкладу (Депозиту).
1.1.11. Можливість та умови
Не передбачено
дострокового зняття (часткового зняття
повернення Вкладу (Депозиту) за
ініціативою ВКЛАДНИКА

1.1.12. Перелік додаткових послуг Банк - Відкриття поточного /карткового рахунку.
-Послуга смс-інформування про зарахування коштів на карткови
рахунок.
2.ІНШІ УМОВИ
2.1. Цей Договір складено в двох однакових примірниках – по одному для кожної із Сторін, відповідно до
Договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі – Публічний
Договір), що розміщений на сайті Банку: www.globusbank.com.ua, з умовами якого ВКЛАДНИК ознайомлений
(а) та погоджується. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
2.2. На вимогу Вкладника Банк зобов’язаний надати витяг з Публічного Договору, засвідчений уповноваженою
особою Банку.
2.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами
своїх зобов’язань за цим Договором та Публічним договором.
2.4. ВКЛАДНИК підтверджує ознайомлення з істотними умовами депозитної програми, яка зазначена в п.1.1.2.
та розміщена на сайті Банку за посиланням https://globusbank.com.ua/ru/depoziti.html
2.5 На цей Вклад на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб (далі - Фонд).
При застосуванні положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та положень
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під вкладом необхідно розуміти – 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 вкладу (депозиту), банківського рахунку або
шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.
2.6. Протягом строку дії Договору тарифи та комісії за послуги з оформлення банківського Вкладу (депозиту)
можуть бути змінені у порядку передбаченому розділом 10 Публічного Договору.
Банк не пізніше ніж за 10 календарних днів повідомляє ВКЛАДНИКА про відповідні зміни до Договору
та не пізніше ніж за 30 днів про зміну до Тарифів Банку.
Можливими способами направлення Банком ВКЛАДНИКУ повідомлення (пропозиції) Банку про зміну
умов та/або внесення доповнень до Договору та/або Тарифів можуть бути, в тому числі але не виключно:
(1) за допомогою Мобільного додатку;
(2) шляхом розміщення об’яв на дошках (дошці) головного офісу Банку, та його відділень, які
знаходяться в загальнодоступних для ВКЛАДНИКІВ місцях;
(3) шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку. Розміщення
пропозиції змін та/або доповнень в мережі Інтернет на Офіційному сайті Банку та одним із вищевказаних
способів є належним виконанням Банком обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення
ВКЛАДНИКА про зміни та/або доповнення до Договору (включаючи усі Додатки).
Акцепт змін та/або доповнень до Договору та/або Тарифів ВКЛАДНИКОМ може бути здійснено в
один з таких способів:
(1) підписання відповідного документа (заяви/згоди) в Мобільному додатку;
(2) направлення текстового повідомлення за допомогою каналів зв’язку;
(3) прийняття пропозиції шляхом продовження користування послугами Банку та відсутність відмови
від надання послуг протягом встановленого в Публічному договорі терміну.
Придбання ВКЛАДНИКОМ супутніх послуг третіх осіб при оформленні банківського Вкладу (депозиту) не
передбачено.
2.7. Банк зобов'язаний за договором банківського строкового вкладу видати вклад та нараховані проценти за
цим вкладом зі спливом строку, визначеного в цьому Договорі.
Банк зобов'язаний в разі невиконання (неналежного виконання) вимоги вкладника про повернення вкладу
(депозиту) або його частини (документ на переказ / заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога): прийняти
вимогу шляхом проставлення на ній дати отримання, підпису уповноваженої особи та видачі вкладнику
письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати
взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб банку.
2.8. Банк несе відповідальність, передбачену умовами цього Договору та чинним Законодавством України, за
невиконання, неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Договором.
2.9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором, якщо воно викликано факторами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто
надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійними явищами, екстремальними погодними
умовами, пожежами, страйками, воєнними діями, які перешкоджають виконанню зобов’язань по даному
Договору, але не обмежуються ними.
Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові підтвердження Торговопромислової палати України або іншого уповноваженого на те органу про початок форс-мажорних обставин.
2.10. Як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,

ВКЛАДНИК своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, надаю згоду на збирання, обробку, систематизацію,
накопичення, зберігання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення моїх
персональних даних БАНКОМ, та передачу даних третім особам в інтересах ВКЛАДНИКА. До персональних
даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про Вкладника фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час
обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку (обсяг та
ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Вкладника визначаються внутрішніми
процедурами Банку та вимогами чинного законодавства України).
Цим Вкладник підтверджує, що він повідомлений:
-про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
-про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки і банківську діяльність», «Правил
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» та інших законів та нормативно-правових
актів України, положень, установчих та інших документів Банку.
Цим ВКЛАДНИК також підтверджує, що умови наведені в цьому Договорі є достатніми для повного виконання
БАНКОМ вимог ч.2 ст.12 ЗУ «Про захист персональних даних». ВКЛАДНИК також підтверджує, що йому
відомо про свої права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», мету збору, розповсюдження, тощо.
2.11. Підписанням цього Договору підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій
ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладання цього
Договору.
2.12. З питань виконання сторонами умов Договору та з інших питань ВКЛАДНИК може звернутись з листом
відправленним засобами поштового зв’язку на адресу Банку: 04073, м. Київ, пров.Куренівський, 19/5, або на
електронну адресу: info@globusbank.com.ua або звернутись за номерами телефонів 0 800 300 392 цілодобово,
безкоштовно по Україні для дзвінків з мобільних телефонів; (044) 392 00 00 цілодобово, згідно з тарифами
оператора зв'язку для дзвінків з інших країн.
2.13. З питань захисту прав споживачів фінансових послуг ВЛАДНИК має право звернутися до Національного
банку України, а також до суду. Порядок звернення до Національного банку України наведено за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details.
2.14. У разі прийняття нормативних актів, якими вносяться зміни до умов гарантування вкладів, положення
цього Договору застосовуються в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України.
2.15. Своїм підписом Вкладник підтверджує ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженого рішенням виконавчої дирекції
Фонду від 26.05.2016 №825 та отримання її до укладання цього договору. Подальше надання Вкладнику Довідки
про систему гарантування вкладів фізичних осіб Банк здійснює шляхом її розміщення та оновлення не рідше
одного разу на рік на офіційному Сайті Банку: https://www.globusbank.com.ua у розділі «Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб», де Вкладник може ознайомитись з нею.
2.16. Наявність статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність:
 так;  ні, Інше_____________________
2.17. Свій примірник цієї Заяви-Договору я отримав (ла) в день укладення Договору (підписання ЗаявиДоговору).
3. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
ВКЛАДНИК
ПІБ:
Відділення №_________АТ "КБ "ГЛОБУС"
Адреса факт. проживання:
Адреса:
Адреса реєстрації:
Код: 380526, код за ЄДРПОУ 35591059
Телефон:
Тел.:
Паспорт:серія
№ виданий
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків:
від БАНКУ
від ВКЛАДНИКА
______________________________
________________________________

