
Додаток 4  

до Правил відкриття та обслуговування 

банківськихвкладних (депозитних) рахунків  

 фізичних осіб  у АТ«КБ «ГЛОБУС» 

 
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № 

м. Київ            ____ 201__ 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 цей договір, надалі за текстом - 

"Договір", про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 ВКЛАДНИК вносить, а БАНК приймає грошові кошти ВКЛАДНИКА в сумі______________________(______________)  (надалі за текстом 

"Вклад") на наступних умовах: 

1.1.1. Номер вкладного рахунку 2620_______________ 

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 

1.1.6. Дата зарахування та повернення Вкладу З___ 201__ року по ___201__ року  

1.1.7. Процентна ставка _____% річних 

1.1.8.Виплата процентів та суми Вкладу На поточний  рахунок №____________________   

1.1.9.Можливість пролонгації (Автопролонгація) Передбачено/  Не передбачено 

1.1.10. Можливість  та умови поповнення Мінімальна сума поповнення депозиту  1000,00 грн. / 200,00 дол. США / 200 Євро. 
Поповнення можливе протягом терміну, який визначено умовами розміщення даного 

виду Вкладу (депозитної програми), що діє на день розміщення/пролонгації Вкладу. 

2. ІНШІ УМОВИ 

2.1. Цей Договір складено в двох однакових примірниках – по одному для кожної із Сторін, відповідно до Правил надання послуг на відкриття 

та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Правила), що розміщені на сайті Банку: 

https://www.globusbank.com.ua,  з умовами яких ВКЛАДНИК ознайомлений та погоджується. Обидва примірники мають однакову юридичну 

силу. 

2.2.  На вимогу Вкладника Банк зобов’язаний надати витяг з Правил, 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. 

2.4. ВКЛАДНИК підтверджує ознайомлення з істотними умовами депозитної програми, яка зазначена в п.1.1.2. 

2.5 На цей Вклад на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). 
2.6. На вимогу ВКЛАДНИКА під час укладення Договору йому надається розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням 

строкового Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення Вкладу, зазначений у Договорі; 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення Вкладу, зазначений в Договорі, із визначенням інформації, 

що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу.  

2.7. Як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», ВКЛАДНИК своїм підписом на цьому 
Договорі, зокрема, надає згоду на збирання, обробку, систематизацію, накопичення, зберігання, розповсюдження (передачу), знеособлення, 

блокування та знищення своїх персональних даних БАНКОМ, та передачу даних третім особам в інтересах ВКЛАДНИКА. Цим ВКЛАДНИК 

підтверджує, що умови наведені в цьому Договорі  є достатніми для повного виконання БАНКОМ вимог ч.2 ст.12 ЗУ «Про захист персональних 

даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. ВКЛАДНИК також підтверджує, що йому відомо про свої права, 

визначені ЗУ «Про захист персональних даних», мету збору, розповсюдження, тощо. 

2.8. Підписанням цього Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладання цього Договору, один примірник якого отримав ВКЛАДНИК. 

2.9. 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.  

2.10. 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 засвідчує окремим підписом це підтвердження:        

 ____________________                      _________________                          _______________________ 

                 (П.І.Б)                                                                                             (дата)                                                                                               (Підпис) 

2.11. Наявність статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність:    так;    ні, Інше_____________________ 
3. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК ВКЛАДНИК 

Відділення №_________АТ "КБ "ГЛОБУС" 

Адреса:   

Код: 380526,  код за ЄДРПОУ 35591059 

Тел.: 

ПІБ:  

Адреса факт. проживання:  

Адреса реєстрації:  
Телефон:  

Паспорт:серія            № виданий  

 Реєстраційний номер облікової картки платника податків:  

від  БАНКУ   
______________________________   

від ВКЛАДНИКА 
________________________________  

 

http://www.globusbank.com.ua/

