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ДОГОВІР № [зазначається номер договору]
банківського вкладу для фізичних осіб
(«Плюс 7» в [зазначається вид валюти] з виплатою процентів в кінці терміну)
місто [назва міста]
[дата] року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк), в особі ______________, який/яка діє
на підставі ________________________, з однієї сторони, та
Варіант 1 У разі укладення Договору самим Клієнтом
[зазначається ПІБ Клієнта](далі – Клієнт), з другої сторони,
Варіант 2 У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта
[зазначається ПІБ Клієнта] (далі – Клієнт), від імені якого на підставі довіреності, № [зазначається номер довіреності] від
[зазначається дата видачі довіреності] посвідченої [зазначається ким посвідчена] діє [зазначається ПІБ довіреної особи],
з другої сторони,
уклали цей Договір банківського вкладу для фізичних осіб (далі -Договір) який складається з публічної частини договору,
який є Умовами банківського обслуговування фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
«АЙБОКС БАНК» із змінами і доповненнями (далі – Умови), що затверджені в порядку, встановленому внутрішніми
нормативними документами Банку, та розміщені на Сайті Банку https://iboxbank.online та індивідуальної частини, якою є
цей Договір, підписанням якого Клієнт погоджується з Умовами та приєднується до Договору банківського вкладу для
фізичних осіб в цілому. Цей Договір та Умови разом складають єдиний Договір банківського вкладу для фізичних осіб.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
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;
Сторони/Сторона - Клієнт та/або Банк.
Термін повернення Вкладу - мається на увазі день повернення Вкладу, зазначений у пункті 2.2. цього Договору.
Інші терміни та поняття, на які Сторони посилаються у Договорі, визначені в Умовах до якого Клієнт приєднався шляхом
підписання цього Договору. Інші умови, які не визначені в цьому Договорі, визначаються Умовами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Банк приймає від Клієнта на Вкладний (Депозитний) Рахунок грошові кошти (далі-Вклад) та зобов’язується
повернути Вклад та сплатити проценти за користування Вкладом на умовах та у порядку, передбачених цим Договором
та Умовами.
2.2. Умови розміщення Вкладу:
2.2.1. Вид Вкладу: [строковий вклад];
2.2.2. Вкладний (Депозитний) Рахунок № [зазначити номер рахунку] (далі-Рахунок);
2.2.3. Валюта Вкладу: [зазначається валюта вкладу];
2.2.4. Процентна ставка (% річних): [ставка цифрами) % річних;
2.2.5. Тип процентної ставки: [фіксована];
2.2.6. Сума Вкладу: [сума вкладу цифрами] ([сума вкладу прописом]);
2.2.7. Строк залучення Вкладу: [зазначається ХХХ днів/місяців] з дати зарахування Вкладу на Рахунок по Термін
повернення Вкладу;
2.2.8. Термін повернення Вкладу: [зазначити дата] року;
2.2.9. Автоматичне подовження строку залучення Вкладу: [зазначається передбачено/не передбачено/зазначаэться
максимальна кількість пролонгацій];
2.2.10. Можливість поповнення: [з правом поповнення];
2.2.11. Виплата нарахованих процентів здійснюється: в Термін повернення Вкладу шляхом перерахування Банком
коштів на поточний рахунок Клієнта, заначений в п. 2.2.13 цього Договору. У разі, якщо дата виплати процентів припадає
на вихідний (не робочий) день, Банк виплачує суму нарахованих на Вклад процентів наступного робочого дня;
2.2.12. Капіталізація процентів: [не передбачена];
2.2.13. Поточний рахунок для сплати Вкладу та Процентів: № [зазначити номер рахунку], відкритий в Банку у Валюті
Вкладу, операції по якому можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу (далі-Поточний
рахунок).
2.2.14. Дострокове повернення Вкладу/часткова видача суми вкладу на вимогу Клієнта: [не передбачено];
2.3. Внесення Вкладу на Рахунок здійснюється в день укладання Договору у повній Сумі Вкладу, зазначеній в цьому
Договорі.
У разі, якщо в день укладання Сторонами цього Договору, зарахування Вкладу на Рахунок не здійснено, дія цього
Договору припиняється наступного робочого дня після його укладання.
2.4. Повернення Банком Вкладу Клієнту здійснюється в Термін повернення Вкладу, визначений в п. 2.2.8. цього
Договору на Поточний рахунок. Якщо Термін повернення Вкладу припадає на неробочий день, Банк здійснює виплату в
перший робочий день Банку, що слідує після Терміну повернення Вкладу.
2.5. Проценти за користування Вкладом нараховуються у відповідній Валюті Вкладу на фактичний залишок коштів на

Рахунку, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та фактичної кількості днів у році, від дня, наступного за днем
надходження коштів на Рахунок, до дня, який передує Терміну повернення Вкладу або списанню Вкладу з Рахунку з
інших підстав, передбачених Умовами Банку, цим Договором та/або Законодавством України.
2.6. По закінченні строку залучення Вкладу, визначеного в п.2.2.7 Договору, та у випадку неотримання Банком до
останнього дня строку Вкладу письмової вимоги Вкладника про повернення Вкладу, строк залучення Вкладу
автоматично продовжується на 7 (сім) календарних днів на тих самих умовах. Максимальна кількість разів продовження
строку залучення Вкладу становить 12 (дванадцять). Продовження строку залучення Вкладу не потребує додаткового
укладення Договору про внесення змін до цього Договору. При цьому, Сторони домовилися, що у разі продовження
строку залучення Вкладу проценти за Вкладом нараховуються та сплачуються Банком за процентною ставкою,
визначеною у п.2.2.4 цього Договору.
3. ДІЯ ДОГОВОРУ
3.1. Цей Договір набуває чинності з дати та моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку, та діє
до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, якщо інше не передбачено цим
Договором або Умовами.
3.2. Якщо на момент настання Терміну повернення Вкладу, визначеного відповідно до умов п. 2.2.8 цього Договору,
існують обмеження в праві вільного розпорядження Клієнтом коштами на Рахунку (у зв’язку з чим Вклад не може бути
повернуто Клієнту), дія цього Договору продовжується на умовах вкладу на вимогу та Банк нараховує проценти на суму
Вкладу за ставкою передбаченою, умовами вкладу на вимогу, що діють в Банку в зазначений період.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що:
4.1.1. До моменту укладання цього Договору Банк ознайомив його з Умовами залучення депозитних вкладів фізичних,
які розміщені на Сайті Банку https://iboxbank.online, умовами цього Договору, Тарифами Банку (в тому числі Умовами) та
Клієнт погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.
4.1.2. Вся інформація, надана Клієнтом Банку при укладанні цього Договору є достовірною і Клієнт зобов’язуюся
повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації в установленому Умовами порядку.
4.1.3. До підписання цього Договору Банк надав Клієнту в повному об’ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у тому числі шляхом надання
доступу до такої інформації на Сайті Банку.
4.1.4. До підписання цього Договору одержав та ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних
осіб (далі-Довідка). Клієнт підтверджує згоду на отримання Довідки не рідше 1 разу на рік, після підписання цього
Договору, в електронній формі одним із наступних способів а) шляхом його ознайомлення з Довідкою під підпис
вкладника при відвідуванні Банку; б) шляхом направлення вкладнику Довідки на його поштову адресу, що зазначена в
цьому Договорі; в) шляхом направлення вкладнику скан-копії Довідки на його електронну адресу, що зазначена в цьому
Договорі; г) шляхом розміщення Довідки на офіційному Сайті Банку https://iboxbank.online, розміщеної в розділі Фонд
гарантування вкладів.
4.1.5. Зразок підпису Клієнта/ представника або довіреної особи Клієнта (відповідно), наведений у розділі 5
«РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору.
4.1.6. Підписанням цього Договору Клієнт ознайомлений(а) та згодний(а) з тим, що за обслуговування його(її) рахунків
та надання Банком інших послуг, Банк нараховує комісії та інші плати в порядку і розмірах, передбачених Тарифами
Банку, діючими на дату здійснення операції. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право вносити зміни до Тарифів в
порядку зазначеному Умовами.
4.1.7. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів з Поточного рахунку у випадках та в порядку,
передбаченому Умовами та законодавством України.
4.1.8. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо
вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили),
що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговопромисловими палатами.
4.1.9. За невиконання або неналежне виконання Банком обов'язків за цим Договору, передбачені наслідки відповідно до
законодавства з урахуванням Умов.
4.1.10.З питань захисту прав споживачів фінансових послуг, Клієнт має право звернутися до Національного банку
України за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет представництва: https://bank.gov.ua/ або до судових
органів у порядку, визначеному законодавством України.
4.1.11.З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутися до Банку за контактними даними, що
зазначені на Сайті Банку у розділі «Звернення громадян».
4.1.12.Права та обов'язки Сторін, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору, а також
порядок зміни і припинення дії договору визначаються Умовами, які погоджуються Клієнтом при підписанні цього
Договору. Клієнт підписанням Договору підтверджує, що йому зрозумілий порядок внесення змін до Умов та Тарифів
Банку він погоджується із ними. Зміни вносяться у встановлені Умовами строки шляхом направлення Банком Клієнту
повідомлення на Сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на Сайті Банку, а Клієнт
погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті Банку.
4.2. Підписанням цього Договору Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця
його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його

персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його
персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди
Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.
4.3. Банк має право використовувати на свій розсуд грошові кошти Клієнта, розміщені на Рахунку, протягом всього
строку дії цього Договору.
4.4. Клієнт проінформований(а) про покладені на Банк зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що отримання Банком персональних даних не є порушенням
Закону України «Про захист персональних даних» в частині їх обробки, що обробка персональних даних Банком
здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
4.5. Підписання цього Договору Клієнт/представник підтверджує отримання свого примірника Договору.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
[ПІБ вкладника]
«АЙБОКС БАНК»
03150, м. Київ. вул. Ділова, 9А
Паспорт серія [серія паспорта Клієнта], № [номер паспорта
код ЄДРПОУ 21570492
Клієнта] , виданий [ким виданий паспорт] [дата видачі]
код Банку 322302
РНОКПП:[якщо Клієнт має РНОКПП]
тел. (044) 205-41-75
Місце проживання: [адреса місця проживання Клієнта]
Сайт Банку https://iboxbank.online
Телефон: [телефон Клієнта]
Ліцензія НБУ: № 53 від 11.07.2018 року
адреса електронної пошти:[адреса електронної пошти
Свідоцтво учасника ФГВФО: № 003 від 02.09.1999 року Клієнта]
Найменування відокремленого підрозділу Банку:______ [ПІБ Вкладника]/___________________________
Місце знаходження:_______________________________
(підпис Клієнта)
_______________________/_________________________ У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта
(підпис)
(П.І.Б.)
Довірена особа: [ПІБ довіреної особи]
М.П.
Паспорт серія [серія паспорта довіреної особи], № [номер
паспорта довіреної особи] , виданий [ким виданий паспорт]
[дата видачі]
РНОКПП:[якщо довірена особа має РНОКПП]
Місце проживання: [адреса місця проживання довіреної
особи]
____________________/__________________________
(підпис довіреної особи)

Аркуш погодження
щодо затвердження Типової форми договору банківського вкладу для фізичних осіб
«Плюс 7» з виплатою процентів в кінці терміну

Посада
Начальник Управління правового
забезпечення
Начальник Управління методології і проектів
Головний ризик-менеджер
Головний комплаєнс-менеджер
Т. в. о. відповідального працівника за
здійснення фінансового моніторингу,
Начальник Управління фінансового
моніторингу
Головний бухгалтер
Начальник Управління обслуговування
клієнтів
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