Договір №_________
про розміщення вкладу «ВІЛЬНІ КОШТИ»
(з можливістю поповнення, часткового вилучення коштів,
подовженням строку зберігання та щомісячною капіталізацією процентів)
м. Київ

«___»____________20__р.
Банк: Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк» (TM “Platinum Bank”), від імені якого на підставі
довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _______________ ___.___.20___р.
за реєстровим №_______, діє _________________________, з однієї сторони, та Вкладник:
Прізвище Ім’я По батькові
Пароль
Дата народження
Паспорт
Резидентність
Реєстраційний
номер
облікової картки
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Банк приймає від Вкладника на Вкладний рахунок №____________________ грошову суму у розмірі
_________(__________________)_______(гривень, доларів США, Євро) (надалі – Вклад) та зобов’язується повернути Вклад
та сплатити проценти за користування Вкладом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.
1.2. Вкладник доручає Банку без додаткового узгодження та без надання платіжного доручення здійснити перерахування
коштів в сумі Вкладу з поточного/карткового рахунку № _____________________, який відкрито у Банку на ім‘я Вкладника,
на Вкладний рахунок, що зазначений у п. 1.1 цього Договору, з метою внесення суми Вкладу. Банк не здійснює зазначене в
цьому пункті доручення Вкладника, у разі якщо внесення Вкладу на Вкладний рахунок здійснюється через касу Банку.
2. Умови Вкладу
2.1. Вид Вкладу: строковий.
2.2. Строк зберігання Вкладу: з дати укладання Договору до дати повернення Вкладу «__»________20__ р. Строк
зберігання Вкладу подовжується на той самий строк, якщо Вкладник не звернувся до Банку за Вкладом в дату його
повернення, протягом операційного часу відділення Банку. При цьому, кількість днів у наступному строку зберігання коштів
може відрізнятися від попереднього строку, якщо дата повернення Вкладу припадає на небанківський день; в такому
випадку встановлюється дата повернення Вкладу наступного банківського дня. Подовження строку може здійснюватись
необмежену кількість разів. Клієнт має право відмовитися від автоматичного подовження строку зберігання Вкладу шляхом
звернення до Банку не пізніше дня, що передує даті повернення Вкладу, та подання письмової заяви, встановленого Банком
зразку, про відмову від подовження.
2.3. Процентна ставка за Вкладом:_______% (___________) річних. Зазначена в цьому пункті Договору процентна ставка є
фіксованою та не змінюється протягом першого строку розміщення Вкладу.
У разі подовження строку зберігання Вкладу процентна ставка за Вкладом встановлюється у розмірі, що визначений
Комітетом з питань управління активами і пасивами Банку (надалі - КУАП) для відповідного строкового вкладу, і який є
діючим на дату подовження строку зберігання Вкладу.
2.4. Нарахування процентів здійснюється на фактичну суму Вкладу. 2.5. Нараховані проценти сплачуються щомісячно в
день, що відповідає дню укладання Договору, шляхом зарахування суми нарахованих за попередній період процентів на
Вкладний рахунок, та приєднуються до суми Вкладу.
2.6. У разі дострокового повернення Вкладу проценти нараховуються на фактичну суму Вкладу за весь строк фактичного
користування Вкладом у розмірі, що визначений КУАП для вкладів на вимогу, і який є діючим на дату повернення Вкладу.
2.7. При поверненні Вкладу по закінченні строку зберігання, сума нарахованих та не сплачених процентів сплачується в
дату повернення Вкладу, шляхом перерахування Банком коштів на картковий/поточний рахунок №________________,
відкритий в Банку.
2.8. Вкладник зобов’язується не пізніше 5 (п’яти) календарних днів починаючи з дати укладання Договору внести Вклад у
сумі, що визначена в п. 1.1 цього Договору.
2.9. Вкладник має право здійснювати додаткові внески до суми Вкладу у сумі не менш ніж ________(500 гривень/100
доларів США, Євро).
2.10. Поповнення суми Вкладу здійснюється шляхом внесення Вкладником грошових коштів на Вкладний рахунок через касу
Банку або шляхом перерахування Вкладником безготівкових грошових коштів з поточного/ карткового рахунку, відкритого у
Банку.
3. Повернення Вкладу (його частини)
3.1. Повернення Вкладу (його частини), а також нарахованих та не сплачених процентів здійснюється шляхом
перерахування Банком грошових коштів на картковий/поточний рахунок №______________ в Банку. Дострокове
повернення Вкладу (його частини) здійснюється за письмовою заявою Вкладника.
3.2. Незнижуваний залишок на Вкладному рахунку встановлюється у розмірі ____(___________)___(гривень, доларів США,
Євро).
3.3. Якщо Вкладник подав заяву на отримання частини Вкладу, в результаті чого сума грошових коштів на Вкладному
рахунку стає меншою за розмір Незнижуваного залишку, Банк повертає всю наявну на Вкладному рахунку суму Вкладу, і дія
Договору достроково припиняється.
3.4. У разі дострокового повернення всієї суми Вкладу, Банк здійснює перерахунок суми нарахованих процентів відповідно
до п. 2.6 Договору, та утримує з Вкладу суму надмірно сплачених процентів і повертає Вкладнику Вклад. У випадку, якщо на
момент дострокового розірвання цього Договору, фактичної суми Вкладу (його залишку) на Вкладному рахунку недостатньо
для повернення Банку суми надмірно сплачених процентів, Вкладник зобов’язується сплатити Банку відповідну суму для
повного виконання грошових зобов’язань перед Банком.
3.5. У разі, якщо строк зберігання Вкладу подовжувався, перерахунок нарахованих процентів за попередній строк
зберігання Вкладу при достроковому поверненні Вкладу не здійснюється.
4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання, в частині зберігання Вкладу - з моменту його внесення
Вкладником, і діє до моменту повернення Вкладнику всієї наявної суми Вкладу, а в частині розрахунків – до повного
виконання грошових зобов’язань.
4.2. Якщо після закінчення строку, зазначеного в п.2.8. цього Договору, сума Вкладу не внесена, або внесена не в повному
обсязі, то Банк має право відмовитись від прийняття Вкладу, і не пізніше наступного банківського дня закриває Вкладний
рахунок і дія Договору достроково припиняється. При цьому кошти, що надійшли на Вкладний рахунок, повертаються на
рахунок, вказаний у п.3.1. цього Договору.
5. Розпорядження
5.1. У випадку моєї смерті, я - ____________________________ (Вкладник) заповідаю Вклад, а також права і обов’язки по
цьому Договору ___________, паспорт: серія___ № _______, виданий _______”__”______р., що проживає
_____________________, Реєстраційний номер облікової картки__________________.

6. Інші умови
6.1. Інші умови, в тому числі умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів,
викладені в Основних умовах залучення депозитних вкладів фізичних осіб у ПАТ «ПтБ» (надалі – Основні умови), що є
невід’ємною частиною цього Договору та розміщені на офіційному сайті Банку www.platinumbank.com.ua та у приміщеннях
його відділень.
6.2. Спори і суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких не може бути досягнуто Сторонами шляхом
переговорів, передаються на розгляд відповідного судового органу.
6.3. Вкладник може отримувати інформацію про стан Вкладного рахунку за телефоном 0 800 308 308 (дзвінки зі
стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні). Банк надає таку інформацію виключно після ідентифікації Вкладника
шляхом запиту пароля та/або інших особистих даних Вкладника. Банк визнає за Вкладника будь-яку особу, яка назвала
правильний пароль та/або інші особисті дані Вкладника.
6.4. Договір укладено українською мовою в 2-х примірниках, однакової юридичної сили, по 1-ому для кожної із Сторін.
6.5. Підписанням цього Договору я, Вкладник, як суб’єкт персональних даних:
підтверджую, що, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений Банком про
включення моїх персональних даних, мета оброблення та обсяги яких визначені Законом України «Про банки і
банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регламентують види
діяльності Банку, до бази персональних даних «Клієнти ПАТ «ПтБ» (далі - БПД), розміщеної за адресою
місцезнаходження ПАТ «ПтБ». БПД призначена для зберігання та використання даних з метою здійснення Банком
банківської діяльності;
надаю свою згоду Банку або визначеному Банком, згідно Закону України «Про захист персональних даних»,
розпоряднику БПД, на передачу третім особам відомостей з БПД, в тому числі таких, що становлять банківську
таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», без додаткового
повідомлення Банком про такі дії. Дана згода є безстроковою.
Зі змістом Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність» ознайомлений на
www.platinumbank.com.ua
6.6. Я, Вкладник, зареєстрований як фізична особа-підприємець/самозайнята особа (приватний нотаріус, адвокат, судовий
експерт).
або
6.6. Я, Вкладник, не зареєстрований як фізична особа-підприємець/самозайнята особа (приватний нотаріус, адвокат,
судовий експерт).
6.7. Я, Вкладник, своїм підписом підтверджую, що Банк надав мені банківські послуги належним чином, та я не маю
зауважень щодо якості наданих Банком послуг під час укладання цього Договору.*
* Даний пункт додається виключно у випадках укладання договору з клієнтами, які раніше укладали договори банківського
вкладу та були незадоволені якістю наданих Банком послуг, та, відповідно, з якими Банк врегулював спірні відносини.
7. Підписи Сторін
Банк:
Публічне акціонерне товариство
"Платинум Банк
Україна, 03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 12.
Код ЄДРПОУ 33308489, код банку 380388
Тел. 0-800-308-308
Підпис: _______________________________

(М. П.)

ВКЛАДНИК:
______________________________________________
______________________________________________
Країна: _______________________________________
_____________/_________/
підпис
Підтверджую, що з Основними умовами Банку ознайомлений,
текст даного документу зрозумілий, один примірник Договору
отримав. Також підтверджую, що до моменту укладання цього
Договору, Банк ознайомив мене зі змістом ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме про вклади,
на які не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, а також з довідкою про систему гарантування
вкладів фізичних осіб.
«__»__________20___ р. _____________/_________/
підпис

Договір №________
про розміщення вкладу «НА ВИМОГУ»
(з вільним поповненням та вилученням коштів)
м. _______
«___»____________20__р.
Банк: Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк» (TM "Platinum Bank"), представником якого є
__________________________________, який/яка діє на підставі довіреності від _______________20___р., що посвідчена
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __________________________ за реєстровим №______,
з однієї сторони, та Вкладник:
Прізвище Ім’я По батькові
Дата народження
Документ, що засвідчує особу
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер)
Країна
резидентності
засвідчує
особу
з іншої сторони, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:
1. Банк приймає від Вкладника на Вкладний рахунок №____________________ грошову суму у розмірі
_________(_____________________________________________) (гривень, доларів США, Євро) (надалі – Вклад) та
зобов’язується повернути Вклад та сплатити проценти за користування Вкладом на умовах та в порядку, передбачених
цим Договором.
2. Вкладник доручає Банку без додаткового узгодження та без надання платіжного доручення здійснити перерахування
коштів в сумі Вкладу з поточного/карткового рахунку № _____________________, який відкрито у Банку на ім‘я
Вкладника, на Вкладний рахунок, що зазначений у п. 1. цього Договору, з метою внесення суми Вкладу. Банк не
здійснює зазначене в цьому пункті доручення Вкладника, у разі якщо внесення Вкладу на Вкладний рахунок
здійснюється через касу Банку.
3. Вид Вкладу: на вимогу.
4. Строк зберігання Вкладу: без визначення строку.
5. Дата внесення Вкладу: дата отримання Банком коштів в сумі Вкладу на Вкладний рахунок.
6. Дата повернення Вкладу: за письмовою заявою Вкладника.
7. Процентна ставка за Вкладом:_______% (____________) річних. Банк має право за власною ініціативою змінювати
процентну ставку, що зазначена в цьому пункті Договору, про що додатково повідомляє Вкладника шляхом розміщення
відповідних оголошень в приміщені операційного та/або касового відділів Банку та/або шляхом розміщення інформації на
інформаційному сайті Банку – www.platinumbank.com.ua та/або електронними каналами зв`язку (SMS-повідомлення,
електронна пошта) не менше ніж за 5 банківських днів до дати застосування змінених процентних ставок для вкладів на
вимогу.
8. Можливість поповнення суми Вкладу: так.
9. Мінімальна сума для поповнення суми Вкладу: у сумі не менш ніж 500 гривень/100 доларів США/100 Євро.
10. Можливість отримання частини Вкладу, без припинення дії Договору: так.
11. Незнижуваний залишок на Вкладному рахунку: 500 гривень/100 доларів США/100 Євро.
12. Рахунок Вкладника у Банку для сплати нарахованих процентів:__________________.
13. Рахунок Вкладника у Банку для повернення суми Вкладу:____________________.
14. У випадку моєї смерті, я - _______________________________________________________ (Вкладник) заповідаю Вклад,
а також права і обов’язки за цим Договором _________________________________________________________,
документ, що засвідчує особу: _____________________________, виданий _____________________________________
”___” ___________ 20__ р., що зареєстрований за адресою _________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ____________________.
15. Інші умови, в тому числі умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів, Вкладу
викладені в Основних умовах залучення вкладів фізичних осіб у Публічному акціонерному товаристві «Платинум Банк»,
що містяться у Договорі про надання комплексу банківських послуг фізичним особам (публічної пропозиції, затвердженої
рішенням Правління Банку «14» січня 2014 р., протокол №1, та оголошеної Банком 20 січня 2014 р. зі змінами та
доповненнями) та є невід’ємною частиною цього Договору (надалі – Основні умови). Вкладник підтверджує, що з
Основними умовами він має змогу ознайомлюватись на сайті: www.platinumbank.com.ua.
16. Вкладник може отримувати інформацію про стан Вкладного рахунку за телефоном 0 800 308 308 (дзвінки зі стаціонарних
телефонів в межах України безкоштовні). Банк надає таку інформацію виключно після ідентифікації Вкладника шляхом
запиту кодового слова та/або інших особистих даних Вкладника. Банк визнає за Вкладника будь-яку особу, яка назвала
правильне кодове слово та/або інші особисті дані Вкладника.
17. Договір укладено українською мовою в 2-х примірниках, однакової юридичної сили, по 1-ому для кожної із Сторін.
18. Я, Вкладник, не зареєстрований/зареєстрований як фізична особа-підприємець/самозайнята особа (приватний нотаріус,
адвокат, судовий експерт).
19. Я, Вкладник, своїм підписом підтверджую, що Банк надав мені банківські послуги належним чином, та я не маю
зауважень щодо якості наданих Банком послуг під час укладання цього Договору.*
* Даний пункт додається виключно у випадках укладання договору з клієнтами, які раніше укладали договори банківського
вкладу та були незадоволені якістю наданих Банком послуг, та, відповідно, з якими Банк врегулював спірні відносини.
20. Підписи та реквізити Сторін:
Банк:
ВКЛАДНИК:
Публічне акціонерне товариство
______________________________________________
"Платинум Банк
______________________________________________
Україна, 03680, м. Київ, вул. М.Амосова, 12.
Країна: _______________________________________
Код ЄДРПОУ 33308489, код банку 380388
_____________/_________/
Тел. 0-800-308-308
підпис
Підтверджую, що з Основними умовами Банку ознайомлений, текст
даного документу зрозумілий, один примірник Договору отримав.
Підпис: _______________________________
Також підтверджую, що до моменту укладання цього Договору, Банк
ознайомив мене зі змістом ч. 4 ст. 26 ЗУ «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб», а саме про вклади, на які не поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також з довідкою
(М. П.)
про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
«__»__________20___ р. _____________/_________/
підпис

