< штрих-код>

Договір № I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I про відкриття Депозитного Рахунку (строковий вклад_) в рамках Договору щодо банківського
обслуговування (далі – «Договір»)
“____” ________________ 20 __ р.

м._________

Банк: АТ «СБЕРБАНК», з однієї сторони, і
Клієнт: _________________________________________, з іншої сторони,
або
Клієнт: _________________________________________, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності, виданої «___»________ 20__ р.,
засвідченої приватним нотаріусом ____________ за реєстровим номером _____, діє ________________________ (далі - «Повірений»), з іншої
сторони
або
Клієнт: ____________________________, в інтересах, на користь та від імені якого діє ________________________ (далі - «Законний
представник»), з іншої сторони
(Банк та Клієнт разом далі іменуються – «Сторони», а окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:
1. Клієнт перераховує з Поточного (мультивалютного) Рахунку № ______________ у _________, відкритого в рамках Договору щодо
банківського обслуговування (далі – «Поточний Рахунок»), а Банк приймає на Депозитний Рахунок кошти (далі – «Вклад») на умовах та в порядку,
передбаченому цим Договором та Умовами банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК», затвердженими наказом Голови
Правління Банку № 37 від 16.01.2012р.(з усіма змінами та доповненнями) (далі – «Умови»), або Умовами, що затверджені на зміну
вищезазначеним, які розміщені на Сайті Банку. Умови є невід’ємною частиною цього Договору.
2. Основні умови розміщення Вкладу:
2.1. Депозитний Рахунок № _____________.
2.4. Строк розміщення Вкладу: обчислюється з дати укладання цього
2.2. Сума Вкладу: ___________________.
Договору по Термін повернення Вкладу (п.2.3. цього Договору) та
2.3. Термін повернення Вкладу: __ _____ 20___ р.
становить _________________ календарних днів.
2.5. Процентна ставка за Вкладом:
2.5.1. на період з дня набрання чинності цим Договором та по календарний день, що передує даті, яка зазначена як Термін повернення Вкладу
(п.2.3 цього Договору), складає: ___ % (_______________) процентів річних;
2.5.2. на період з дня настання Терміну повернення Вкладу (включно) та до дня, який передує поверненню Вкладу або списанню з рахунка
Клієнта з інших підстав, проценти нараховуються за ставкою 0 (нуль) процентів річних;
2.5.3. нараховані на Вклад та невитребувані проценти не збільшують суму Вкладу, на яку нараховуються проценти.
2.6.
Спосіб виплати процентів: одноразово, в день настання терміну повернення Вкладу (п.2.3. цього Договору) шляхом перерахування
відповідної суми на Поточний Рахунок, зазначений в п.2.9. цього Договору.
2.6.1. Укладенням цього Договору Клієнт доручає Банку , в день настання терміну повернення Вкладу перераховувати з Поточного Рахунку на
Картковий Рахунок № __________, відкритий в рамках Договору щодо банківського обслуговування, кошти в розмірі, який дорівнює сумі
процентів, нарахованих по Вкладу та перерахованих на Поточний Рахунок, зазначений в п.2.9. цього Договору.
або
2.6. Спосіб виплати процентів: щомісячно в перший робочий день кожного наступного Періоду, а також у дату повернення Вкладу, шляхом
перерахування відповідної суми на Поточний Рахунок, зазначений в п.2.9. цього Договору.
2.6.1. Укладенням цього Договору Клієнт доручає Банку щомісячно перераховувати з Поточного Рахунку на Картковий Рахунок № __________,
відкритий в рамках Договору щодо банківського обслуговування, кошти в розмірі, який дорівнює сумі процентів, нарахованих по Вкладу
та перерахованих на Поточний Рахунок, зазначений в п.2.9. цього Договору.
2.7. Поповнення Вкладу: не передбачено.
або
2.7. Поповнення Вкладу: Клієнт має право протягом строку розміщення Вкладу поповнювати Депозитний Рахунок коштами, в сумі не менше ніж
______ (____________________) за один раз, та не більше ніж 300% від суми Вкладу, яка розміщується Клієнтом при укладенні цього Договору,
- з урахуванням положень/пунктів (в т.ч. обмежень), передбачених Умовами.
2.8. Дострокове повернення Вкладу: не передбачено.
2.9.Повернення Вкладу та нарахованих на Вклад процентів здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта
№______________ , відкритий в Банку.
3. Сторони підтверджують досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, що передбачені законодавством для договорів банківського
вкладу фізичної особи.
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 виконувати.
5. Терміни, визначення та скорочення вживаються в цьому Договорі у значеннях, викладених у Умовах.
6. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печаткою Банку та внесення Вкладу на Депозитний Рахунок.
7. Цей Договір може бути змінений у випадках та у спосіб, передбачені Законодавством та/або Умовами.
8. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці з урахуванням положень цього Договору. За її незаконне розголошення або
використання Банк несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
9. Підписанням цього Договору Клієнт не заперечує та надає Банку свою безумовну згоду (дозвіл) на збір, зберігання, використання, обробку та
поширення Банком в будь-який спосіб інформації щодо себе, яка містить банківську таємницю та/або персональні дані: до/від/через бюро кредитних
історій, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України; акціонерам Банку, рейтинговим та аудиторським компаніям, НБУ, іншим
особам з метою виконання вимог Законодавства, в тому числі, органам антимонопольного комітету України, органам або особам, в т.ч. на яких
покладено утримання податків, або які є іноземними податковими агентами, або які застосовують положення Законодавства України та/або
Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень
Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та/або Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign
Account Tax Compliance Act – FATCA) (по тексту разом – Законодавство з оподаткування ІР), відповідно до вимог, передбачених Законодавством
з оподаткування ІР тощо та особам, які на підставі договорів, укладених з Банком, надають послуги з відправки поштової кореспонденції,
повідомлень на мобільний та/або міський телефон, і особам, що надають послуги з повернення простроченої заборгованості та/або з якими
Банком укладено договір факторингу/ договір відступлення права грошової вимоги (в т.ч. у будь-яких частинах) до Клієнта за цим Договором.
10. Своїм підписом Клієнт підтверджує, що перед укладенням цього Договору Банком було повідомлено інформацію в порядку та обсязі,
передбачених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Клієнту було надано інформацію
про Банк, Послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які Клієнт повинен сплатити, включно з податками, або якщо конкретний
розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат), цей Договір, механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
– шляхом надання доступу до інформації на Сайті Банку за адресою: sbrf.com.ua та/або шляхом розміщення інформації у відділеннях Банку.
11. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, один для Банку, один для Клієнта.
12. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб до
укладення цього Договору.
13. Після укладення цього Договору Банк в строки, визначені законодавством України, надає Клієнту довідку
про систему гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення
Банку, а також розміщує довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб на офіційному сайті Банку з метою її отримання
Клієнтом шляхом завантаження із сайту. Клієнт підтверджує згоду на отримання довідки про систему гарантування вкладів фізичних
осіб не рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку.

Добавлено примечание ([pronin o1]): Обирається у разі
укладання договору безпосередньо клієнтом-фізичною особою.
Добавлено примечание ([pronin o2]): Обирається у разі
укладання договору довіреною особою за довіреністю
Добавлено примечание ([pronin o3]): Обирається у разі
укладання договору на користь малолітньої/неповнолітньої
особи

Добавлено примечание ([ЖЛН4]): Зазначається лише у
разі укладання угоди з виплатою процентнів в кінці сроку – за
бажанням клієнта

Добавлено примечание ([ЖЛН5]): Альтернативний
пункт - зазначається у разі укладання угоди з щомісячною
виплатою процентнів
Добавлено примечание ([ЖЛН6]): Зазначається лише у
разі укладання угоди з щомісячною виплатою процентнів – за
бажанням клієнта
Добавлено примечание ([ГСВ7]): Використовується
тільки одна редакція пункту 2.7. в залежності від обраних
параметрів депозиту: з поповненням / без поповнення

14. Під Вкладом розуміються кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземної 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, відповідно до Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб".
15. Додаткова інформація:
Повідомляю, що станом на дату підписання цього Договору, я:1
_____________________________________________________________________________
 - не зареєстрований (не зареєстрована) в якості фізичної особи – підприємця та не здійснюю(ює) незалежну професійну
діяльність;
 - зареєстрований (зареєстрована) в якості фізичної особи –
 - здійснюю(ює) незалежну професійну
підприємця
діяльність

Добавлено примечание ([ГЛВ8]): Зазначається у разі
укладання договору безпосередньо клієнтом-фізичною особою
Добавлено примечание ([ГЛВ9]): Вказується ПІБ
клієнта-фізичної особи / на ім’я якої укладається Договір
довіреною особою за довіреністю /малолітньої/ неповнолітньої
особи на користь якої укладається Договір

Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
Банк: АТ «СБЕРБАНК»
Адреса місцезнаходження:
Україна, 01601 м.Київ, вул. Володимирська, 46
Ідентифікаційний код 25959784,
Код банку:
Сайт Банку: _________________________________
Номер телефону Контакт-центру:
+ 380 (44) 354-15-15
5595 (для дзвінків з мобільного телефону)
Представник (довіреність № ______ від _________
посада ____________________________________):

________________
Прізвище, ініціали

_______________
(підпис)

Клієнт :________________________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія ___ номер _______
виданий___________________________________________, дата видачі:____________
Адреса місця постійного проживання (реєстрації):______________________________________
Адреса для листування:____________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) __________
Номер телефону: ________________
Адреса електронної пошти:_____________________

________________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

Добавлено примечание ([ЖЛН10]): Зазначається у разі
укладання договору безпосередньо клієнтом-фізичною особою

Від імені Клієнта Повірений :________________________________________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія ____ номер ____________
виданий__________________________________________________, дата видачі:____________
Адреса місця постійного проживання (реєстрації):______________________________________
Адреса для листування:____________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)__________
Номер телефону: ________________
Адреса електронної пошти:_____________________

____________________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

В інтересах, на користь та від імені Клієнта Законний представник:
________________________________________________________________________________
Дані паспорту або документу, що його замінює: серія ____ номер ____________
виданий__________________________________________________, дата видачі:____________
Адреса місця постійного проживання (реєстрації):______________________________________

Добавлено примечание ([ЖЛН11]): Зазначається
додатково у разі укладання договору довіреною особою за
довіреністю

Адреса для листування:____________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)__________
Номер телефону: ________________
Адреса електронної пошти:_____________________________________
_________________________
Прізвище, ініціали

________________
(підпис)

Один примірник цього Договору отримав. З текстом відповідних підрозділів, пунктів, підпунктів Умов, в тому числі, з Тарифами, перед укладенням
цього Договору ознайомлений, повністю зрозумів їхній зміст та погоджуюсь з усім, викладеним у них. 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. Зобов’язуюсь повідомити Клієнта про склад та зміст зібраних персональних даних, його права як суб'єкта
персональних даних, визначені законодавством, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
___________________________ (Прізвище, ініціали)

1 Обрати

необхідний пункт.

________________ (підпис)

Добавлено примечание ([ЖЛН12]): Зазначається
додатково у разі укладання договору на користь малолітньої/
неповнолітньої особи

Добавлено примечание ([ЖЛН13]): Зазначається у разі
укладання договору на користь малолітньої/ неповнолітньої
особи та у разі укладання договору довіреною особою за
довіреністю

