ТИПОВИЙ
редакція діє з 12.10.2020

ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) РАХУНКУ
фізичної особи N____________________
(вклад «Плюс 7» в (вид валюти) з виплатою процентів у кінці терміну)
м.____________
_________________р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (надалі – Банк), яке є юридичною особою, належним чином створеною
та зареєстрованою за законодавством України, код за ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А в особі
____________________________, що діє на підставі ________________________, з однієї сторони, та
, який (а)
зареєстрований (а) за адресою: ____________________, на основі документів, що ідентифікують дану особу: паспорт серії __№ ____,
виданий __________, реєстраційний номер облікової картки платників податків № __________, (надалі – Клієнт) з другої сторони, які тут і
надалі разом звуться Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про відкриття вкладного (депозитного) рахунку фізичної
особи (надалі – Договір) про наступне:
1. Клієнт перераховує з поточного рахунку (надалі за текстом - Поточний рахунок), або вносить готівкою через касу Банку, а Банк приймає на
вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи (надалі – Вкладний (депозитний) рахунок) кошти (надалі за текстом - Вклад) на умовах та в
порядку, передбаченому цим Договором та відповідними підрозділами, пунктами та/або підпунктами Умов банківського обслуговування
фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (надалі за текстом - Умови), затверджених рішенням
Правління Банку, з усіма змінами та доповненнями, що відбулись протягом дії цього Договору), або Умов, що затверджені на заміну
вищезазначеним. Умови є невід'ємною частиною цього Договору та розміщені на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет. На дату
укладення цього Договору офіційним веб-сайтом Банку є: http://www.iboxbank.online/.
2. Основні умови розміщення Вкладу:
2.1. вид вкладу: строковий вклад;
2.2. вкладний (депозитний) рахунок №
;
2.3. валюта Вкладу:
;
2.4. процентна ставка:
(
) річних;
2.5. сума Вкладу:
(
);
2.6. термін повернення Вкладу
року;
2.7. поповнення коштами Вкладного (депозитного) рахунку протягом всього строку дії Договору:
2.7.1. дозволяється;
2.7.2. поповнення Вкладу не потребує додаткового укладення Договору про внесення змін до цього Договору;
2.8. періодичність виплати процентів:
2.8.1. в день повернення вкладу, зазначеного в п.п. 2.6. цього Договору.
2.8.2. у разі подовження строку Вкладу наступні виплати процентів здійснюються через кожні 7 днів;
2.9. спосіб виплати процентів:
2.9.1 шляхом видачі через касу Банку;
2.9.2. шляхом перерахування відповідної суми на Поточний рахунок;
2.10. капіталізація процентів до суми вкладу:
2.10.1. не здійснюється;
2.11. дострокове повернення коштів Вкладу:
2.11.1. не здійснюється;
2.12. по закінченні строку дії Вкладу, визначеного в п.2.6. Договору, та у випадку неотримання Банком до останнього дня строку Вкладу
письмової вимоги Вкладника про повернення Вкладу, строк Вкладу автоматично продовжується на 7 (сім) календарних днів на тих самих
умовах. Максимальна кількість разів продовження строку Вкладу становить 12 (дванадцять). Продовження строку Вкладу не потребує
додаткового укладення Договору про внесення змін до цього Договору. При цьому Сторони домовилися, що у разі продовження строку
Вкладу проценти за Вкладом нараховуються та сплачуються Банком за процентною ставкою, визначеною у п.2.4. цього Договору;
2.13. по закінченню строку Вкладу або в день повернення Вкладу з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним
законодавством України, повернути Вклад:
2.14.1. через касу Банку готівкою;
2.14.2. шляхом перерахування відповідної суми на Поточний рахунок.
3. Підписанням цього Договору Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з Поточних рахунків Клієнта в Банку
для відшкодування Банку надлишку сплачених Клієнту процентів.
4. Положення цього Договору у сукупності з відповідним підрозділом Умов, що стосується відкриття Вкладного (депозитного) рахунку та
розміщення Вкладів, а також іншими підрозділами, пунктами та/або підпунктами Умов, що застосовуються до всіх послуг Банку, є описом умов
Договору про відкриття Вкладного (депозитного) рахунку..
5. Укладаючи цей Договір, Клієнт та Банк приймають на себе всі обов'язки та набувають всіх прав, передбачених відповідними
підрозділами, пунктами та/або підпунктами Умов, з якими Клієнт попередньо ознайомився та зобов'язується виконувати.
6. Банк може в односторонньому порядку вносити зміни в Умови в порядку, зазначеному в Умовах.
7. На цей Вклад на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в межах гарантованої суми
відшкодування відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
7.1. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад - 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.
8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що до моменту укладення Договору Банк ознайомив його з тим, що:
8.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі Фонд) гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за його вкладом.
Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але
не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в
одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Детальна інформація
на сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/;
8.2. Фонд не відшкодовує кошти за умов, передбачених ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Детальна
інформація на сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/;
8.3. відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування
суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури
виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку
з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку);

8.4. нарахування процентів за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку)
8.5. після укладення Договору, Банк ознайомлює Клієнта з Довідкою не рідше ніж один раз на рік одним із наступних способів на вибір
Банку: а) шляхом ознайомлення з Довідкою під підпис Клієнта при відвідуванні Банка; б) шляхом направлення Клієнту Довідки на його
поштову адресу, що зазначена, в цьому Договорі; в) шляхом направлення Клієнту сканкопії Довідки на його електронну адресу, що
зазначена в цьому Договорі; г) шляхом розміщення Довідки на офіційному веб-сайті Банку: http://www.iboxbank.online/.
9. Цим Договором Клієнт, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних
даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Банку власних персональних даних до бази персональних даних
контрагентів (клієнтів) Банку.
10. Підписанням цього Договору Клієнт не заперечує та надає Банку (зокрема, з метою забезпечення Банком реалізації відносин у сфері
фінансових та банківських послуг) свій письмовий дозвіл на:
10.1. обробку персональних даних Клієнта загального характеру в базі персональних даних контрагентів/клієнтів Банку;
10.2. збір, зберігання, використання та поширення Банком інформації про Клієнта, що містить банківську таємницю, персональні дані, надані
Клієнтом у зв'язку з укладанням цього Договору чи будь-якого іншого договору, сторонами якого є зокрема Банк і Клієнт, або зібраної Банком
з дозволу Клієнта, акціонеру/ам Банку, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюватимуть перевірку/рейтингування
Банку, юридичним особам, що прийматимуть участь в процесі сек'юритизації активів Банку, в тому числі з метою забезпечення реалізації
податкових відносин і відносин в сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг, а також особам, які надають Банку послуги за
відповідними договорами, укладеними з Банком, зокрема послуги з відправки поштової кореспонденції, відправки повідомлень на засоби
мобільного зв'язку та//або міський телефон в рамках маркетингових акцій, а у випадку прострочення Клієнтом платежів за відповідним
договором - іншим особам, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або інших, пов'язаних з цим,
послуг;
10.3. збір, зберігання, використання та поширення Банком інформації про Клієнта через бюро кредитних історій;
10.4. розкриття інформації, що містить банківську таємницю, у випадках, передбачених законодавством України та у випадку захисту Банком
своїх прав та інтересів;
10.5. здійснення запису на магнітний та/або електронний носій будь-яких телефонних переговорів з Клієнтом, пов'язаних з обслуговуванням
Поточного рахунку, та інших рахунків, що відкриті та/або будуть відкриті в рамках Договору щодо банківського обслуговування, та на
використання таких записів в якості доказів при захисті Банком своїх прав та інтересів;
10.6. зазначений вище дозвіл розуміється як надання Клієнтом згоди Банку щодо розкриття інформації у заданих цим пунктом межах.
Клієнту відомо про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. У зв'язку з внесенням до бази персональних даних
контрагентів (клієнтів) Банку, Клієнт повідомляється про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» шляхом
ознайомлення з відповідною інформацією у письмовій формі, викладеній на інформаційних дошках, розташованих у доступних для Клієнта
місцях в операційному та/або касовому залах Банку, та на офіційному веб-сайті Банку.
11. Банк зобов’язаний зберігати інформацію про Клієнта та його банківські операції, яка є банківською таємницею згідно ст.ст. 60-61
Закону України «Про банки і банківську діяльність». За неправомірне розголошення інформації, яка є банківською таємницею, Банк несе
відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
12. Клієнт зобов’язується повідомляти у письмовій формі Банк про всі зміни в документах та/або інформації, що були надані Клієнтом при
укладанні цього Договору (паспортні дані, адреси проживання і реєстрації, контактні реквізити, номер мобільного телефону, електронної
пошти та ін., зазначені Клієнтом у Договорі. Інформація та/або документи підлягають наданню не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з
дати настання відповідних змін, а інформація про зміну/блокування адреси електронної пошти та номера мобільного телефону – не
пізніше дня такої зміни/блокування.
13. Терміни, визначення та скорочення вживаються в цьому Договорі у значеннях, викладених в Умовах.
14. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та внесення Вкладу на Депозитний рахунок та діє до повного
виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
15. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, один для Банку, один для Клієнта.
16. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що до моменту укладення Договору Банк ознайомив його з довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Довідка), згідно Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 №825.
Банк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АЙБОКС БАНК»
03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А;

Клієнт
____________________
Місце проживання: _________________
Дані паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу):
___________________
дата видачі:
р.
ким виданий:___________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті)
тел._______________
Ел.адреса

код ЄДРПОУ 21570492
МФО 322302;
тел. (044) 205-41-75

______________________
Ел.адреса
___________________/ _______________
(підпис)
М.П.

________________/
(підпис)

_________________

Адреси, банківські реквізити та підписи сторін:
Один примірник Договору про відкриття Вкладного (Депозитного) рахунку (вклад «Плюс 7» в (вид валюти) з виплатою процентів у кінці терміну) отримав. З текстом відповідних
підрозділів, пунктів, підпунктів Умов банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АЙБОКС БАНК», у т.ч. з Тарифами, перед укладенням цього Договору ознайомлений, повністю
зрозумів їхній зміст та погоджуюсь з усім, викладеним у них.

_____________________________________________
П.І.Б.

__________________________________
Підпис

«____» __________ 20___ року

