Заява до Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб та суб’єктів господарювання
у ПАТ «ВіЕс Банк»
(Форма для фізичних осіб)

Заява № _________
про розміщення банківського вкладу на користь третьої особи
«Місце_подання_Заяви»
«Дата_подання_Заяви»
року року
«Дата_подання_Заяви»
1.
За даною Заявою Банк приймає грошові кошти Вкладника на користь Отримувача під зобов'язання Банку
виплачувати Отримувачу або Вкладнику таку суму та проценти на неї на наступних умовах:
Отримувач
Ідентифікаційний номер Отримувача
Назва вкладу згідно Тарифів
Вид вкладу
Сума та валюта вкладу
Строк на який розміщується вклад

___календарні дні

Дата повернення вкладу
Номер вкладного (депозитного) рахунку
Розмір процентів

___ % річних

Можливість дострокового повернення
Передбачено/Не передбачено
вкладу
Розмір процентів при достроковому поверненні У разі повернення вкладу на вимогу Вкладника від дня укладення
вкладу

даної Заяви до закінчення терміну дії вкладу, Банк перенараховує
проценти на вклад за фактичну кількість календарних днів
знаходження вкладу у Банку на наступних умовах:
Термін дострокового повернення
вкладу

Номер поточного рахунку
Умови виплати процентів
Умови поповнення
Термін перерахування грошових коштів на
вкладний (депозитний) рахунок

В день підписання Заяви

Розмір процентів (% річних)

Інші умови

«_»
У разі закінчення строку дії кредитного договору, виконання зобов`язань
за яким забезпечувалось заставою майнових прав на грошові кошти
розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, кошти з вкладного
(депозитного) рахунку та нараховані проценти повертаються в останній
банківський день місяця закінчення строку дії кредитного договору, але
не пізніше Дати (дня) повернення вкладу, шляхом перерахування на
поточний рахунок, зазначений в Заяві. Особа, яка підписала дану Заяву,
підтверджує, що Банк до підписання даної Заяви ознайомив її із змістом
статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб», а саме: «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує
кошти за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується
Вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед
цим Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань »;
Особа, яка підписала дану Заяву, підтверджує, що Банк до підписання
даної Заяви ознайомив її із змістом статті 26 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», а саме: «Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти за вкладами у Банку, за якими Особа
на індивідуальній основі отримує від Банку проценти за договорами, укладеними
на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону
України «Про банки і банківську діяльність», або має інші фінансові привілеї від
Банку».

2.
Сторони Домовились, що умови, пов’язані з достроковим поверненням даного вкладу застосовуються лише у
випадках, коли така можливість передбачена в п. 1. цієї Заяви.
3.
Отримувач набуває права Вкладника з моменту пред'явлення Отримувачем до Банку першої вимоги, що випливає
з прав Вкладника або вираження ним іншим способом наміру скористатися такими правами. Після здійснення Отримувачем
вищезазначених дій та ідентифікації Банком його особи, Сторони укладають Договір комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб та суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк». До набуття Отримувачем прав Вкладника
ці права належать Вкладнику.
4.
З моменту підписання вищезазначеного договору, Отримувач набуває всіх прав Вкладника.
5.
З моменту підписання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та суб’єктів
господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк», Вкладником за зазначеним договором слід буде вважати Отримувача.
6.
Виплата Процентів на Вклад та повернення Вкладу Отримувачу здійснюється шляхом перерахування коштів на
поточний рахунок Отримувача в Банку.
7.
У випадку зміни даних про себе або Отримувача, зазначених у даній Заяві, Вкладник зобов'язаний письмово
повідомити про це Банк на протязі трьох днів з дня коли такі дії відбулися.
8.
Ця Заява укладена в 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної Сторони, та є невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та
суб’єктів господарювання у ПАТ «ВіЕс Банк».
9.
Сторони домовились про те, що умови даної Заяви мають пріоритет перед умовами вищезазначеного договору.
10.
Підпис особи на даній Заяві є письмовим підтвердженням ознайомлення з «Правилами комплексного
обслуговування клієнтів «скорочене найменування Банку»"», Тарифами та отримання свого примірника цієї Заяви в день її
укладення. На банківський вклад, розміщений відповідно до умов цієї Заяви поширюються гарантії відшкодування коштів
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд), відповідно до наступних умов: Фонд гарантує Вкладнику
відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день
початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладом зазначається на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет
http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.
Нарахування
процентів
за
договором
банківського
вкладу припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону
України «Про банки і банківську діяльність»,– у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону
України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим
Національним банком України на день початку ліквідації банку. Умови за яких Фонд не відшкодовує кошти визначені ч. 4
ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Крім того, згідно п. 6 Розділу ІІ Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних
осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку», вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом
незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії
неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. Офіційна сторінка Фонду в мережі Інтернет знаходиться за посиланням:
http://www.fg.gov.ua/. У випадку, якщо гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладом, Вкладник
про це повідомляється в кожному окремому випадку.
Я, своїм особистим підписом засвідчую, що ознайомлений(на) з Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб
_______________
________________________________
(підпис)
(прізвище_ім`я_по-батькові_Клієнта)
11.
Дана Заява не повинна містити підчистки або дописки, закреслені слова чи інші виправлення.
11. «__»
11./12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (МІСЦЕПРОЖИВАННЯ) ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
«Банк»
«Вкладник»
«Коротке_найменування_Банку»
«Прізвище, ім`я, по-батькові Клієнта»
«Місцезнаходження_Банку» ,
реєстрація
місця
проживання:
МФО «Код_МФО_Банку»,
«Реєстрація_місця_проживання_Клієнта»,
код ЄДРПОУ «Код_ЄДРПОУ_Банку»,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Тел. «Номер_телефону_Банку»,
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків:
веб-сторінка: «Вебсторінка_Банку»
«Ідентифікаційний_номер_Клієнта_у_ДРФО»
«Відділення_у_якому_укладається_договір»,
від імені якого на підставі «Документ_уповн_особи_банку» паспорт «Серія_паспорту_Клієнта» ,
«Номер_паспорту_Клієнта»,
діє «Посада уповноваженої особи Банку»
«Дата_видачі_паспорту_Клієнта» року
Тел.: «Номер_телефону_Клієнта»
(підпис)
«прізвище_ініціали_
уповноваженої_особи_
Банку»
(підпис)
(прізвище_ім`я_по-батькові_К
м.п.
лієнта)

