ДОДАТОК 11
до Положення про порядок здійснення
вкладних (депозитних) операцій з
суб’єктами господарювання

КТ

ДОГОВІР № _____
банківського вкладу (депозиту) «Строковий»
в забезпечення  виконання зобов’язання ФОП
м._____________
«__»_____________ 20__ р.

Акціонерне товариство «Полікомбанк», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, що надалі іменується «Банк», представником якого є ________________________________________________________, який (яка) діє на підставі _____________________________________________________________, з однієї сторони, та фізична особа – підприємець 	ПІБ	, що є платником податку                                 	вказати групу 	та зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 		дата реєстрації	 № 	номер реєстрації	, що надалі іменується «Вкладник», з іншої сторони, а разом іменуються «Сторони", уклали цей договір про нижчевикладене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник передає, а Банк приймає грошові кошти, надалі "вклад", на наступних умовах:
1.1.1. Початкова сума вкладу: ________(_________) гривень 00 копійок.
1.1.2. Дата внесення вкладу: протягом 3-х робочих днів з дати укладання договору.
1.1.3. Дата повернення вкладу: «___» _______ 20__ р.
1.1.4. Процентна ставка: ____ % річних.
1.1.5. Часткове зняття вкладу до настання дати його повернення не допускається.

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
2.1. Нарахування процентів проводиться щоденно, виходячи з фактичної суми вкладу, встановленої договором процентної ставки та фактичної кількості днів у році, починаючи від дня, наступного за днем надходження грошових коштів у Банк, до дня, який передує поверненню грошових коштів або списанню з вкладного (депозитного) рахунку Вкладника з інших підстав.
2.2. Проценти, нараховані за місяць, зараховуються на поточний/вкладний (депозитний) рахунок Вкладника щомісячно 5-го числа наступного місяця та при настанні дати повернення вкладу.

ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÑÒÎÐ²Í
3.1. Áàíê ìàº ïðàâî:
3.1.1. Â ìåæàõ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó êîðèñòóâàòèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè Âêëàäíèêà â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó Áàíêó. 
3.1.2. Â ðàç³ çì³íè êîí’þíêòóðè ãðîøîâîãî ðèíêó òà/àáî îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ çàïðîïîíóâàòè Âêëàäíèêó çì³íèòè ïðîöåíòíó ñòàâêó çà âêëàäîì. 
	При отриманні документів на відкриття чи переоформлення вкладного (депозитного) рахунку здійснювати перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству України. Для проведення належної перевірки Вкладника вимагати надання як документів, так і відомостей, необхідних для з’ясування особи Вкладника, змісту його діяльності і фінансового стану, реквізитів банку, в якому Вкладником відкрито рахунок і номер поточного рахунка (за наявності). 
	Здійснювати фінансовий моніторинг операцій Вкладника відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правових актів НБУ та вимагати від Вкладника надання додаткових документів і відомостей, що стосуються фінансової операції Вкладника, яка підлягає аналізу з метою виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.
	Зупинити проведення операцій за вкладом або здійснити замороження активів Вкладника у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити вкладний (депозитний) рахунок, прийняти від Вкладника грошові кошти та повернути їх згідно з умовами договору в валюті прийнятого вкладу шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника.
3.2.2. Нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за вкладом згідно з умовами цього договору в валюті прийнятого вкладу шляхом перерахування на поточний/вкладний (депозитний) рахунок Вкладника.
3.2.3. Íàä³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ òà çàêðèòòÿ âêëàäíîãî (äåïîçèòíîãî) ðàõóíêà äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, â ÿêîìó îáë³êîâóºòüñÿ Âêëàäíèê, ó äåíü â³äêðèòòÿ/çàêðèòòÿ âêëàäíîãî (äåïîçèòíîãî) ðàõóíêà.
3.2.4. Ðîçì³ùóâàòè íà ñàéò³ Ïîë³êîìáàíêó http://www.policombank.com àêòóàëüíó âåðñ³þ äîâ³äêè ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á.
3.3. Âêëàäíèê ìàº ïðàâî:
3.3.1. Çà çãîäîþ Áàíêó â ìåæàõ ñòðîêó ä³¿ äîãîâîðó ïîïîâíþâàòè ñóìó âêëàäó ç îôîðìëåííÿì äîäàòêîâî¿ óãîäè äî öüîãî äîãîâîðó.
3.3.2. Çà çãîäîþ Áàíêó ïðîäîâæèòè ä³þ äàíîãî äîãîâîðó ç îôîðìëåííÿì äîäàòêîâî¿ óãîäè.	
3.3.3. Íà ïåð³îä ä³¿ äîãîâîðó çàñòàâè â³ä _________ 20__ ð. ¹ _____ Âêëàäíèê íå ìàº ïðàâà áåç ïèñüìîâî¿ çãîäè Áàíêó ðîçïîðÿäæàòèñÿ âêëàäîì.
3.4. Âêëàäíèê çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
3.4.1. Ïåðåðàõóâàòè ñóìó âêëàäó íà âêëàäíèé (äåïîçèòíèé) ðàõóíîê IBAN UA ______________ â Áàíêó â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ çã³äíî ç ï. 1.1.1. òà ï. 1.1.2. öüîãî äîãîâîðó ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó.
3.4.2. Ïðî ñâîþ ë³êâ³äàö³þ àáî ðåîðãàí³çàö³þ, çì³íó þðèäè÷íî¿ àáî ïîøòîâî¿ àäðåñè, íîìåð³â òåëåôîí³â òà ³íø³ ñóòòºâ³ çì³íè, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà âèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó, ïîâ³äîìëÿòè Áàíê íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ íàñòàííÿ òàêèõ çì³í.
3.4.3. Надавати до Банку:  
- чинні на момент подання документи та достовірні відомості для проведення належної перевірки Вкладника, актуалізації інформації про Вкладника, у тому числі дані щодо кінцевих бенефіціарних власників Вкладника, – до відкриття рахунку та протягом десяти робочих днів після зміни інформації, що раніше надавалась до банку;
- по фінансових операціях, які підлягають аналізу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, додаткові документи та відомості, що стосуються цих операцій – на запит банку протягом десяти робочих днів.
3.4.4. На письмове повідомлення Банку про відмову в обслуговуванні Вкладника на підставі статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надати до Банку заяву про закриття рахунку протягом двох робочих днів з дати отримання такого повідомлення.
		3.4.5. Самостійно ознайомлюватися не рідше одного разу на рік з  довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, розміщеною на сайті Полікомбанку http://www.policombank.com.

ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.1. Дострокове  розірвання договору та повернення вкладу до дати, визначеної в п. 1.1.3. не допускається.




ÓÌÎÂÈ ÇÀÐÀÕÓÂÀÍÍß ÂÈÌÎÃ ÑÒÎÐ²Í
5.1. Âêëàäíèê äîðó÷àº Áàíêó ïåðåðàõóâàòè ñóìó âêëàäó ç âêëàäíîãî (äåïîçèòíîãî) ðàõóíêó íà ñâ³é ïîòî÷íèé ðàõóíîê IBAN UA _______________  äëÿ ðåàë³çàö³¿ Áàíêîì çàñòàâëåíîãî ìàéíîâîãî ïðàâà øëÿõîì äîãîâ³ðíîãî ñïèñàííÿ ç íàñòàííÿì òåðì³íó òà óìîâ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü Âêëàäíèêà ïåðåä Áàíêîì, ùî âèò³êàþòü ç _________________ (êðåäèòíîãî äîãîâîðó, äîãîâîðó  ïðî íàäàííÿ áàíê³âñüêî¿ ãàðàíò³¿, òîùî) òà âñ³õ äîäàòêîâèõ óãîä äî íüîãî. 
5.2. Ñòîðîíè äîïóñêàþòü ïðèïèíåííÿ çîáîâ’ÿçàíü çà öèì äîãîâîðîì çàðàõóâàííÿì çóñòð³÷íèõ ãðîøîâèõ âèìîã, à ñàìå âèìîã Áàíêó äî Âêëàäíèêà, ùî âèò³êàþòü ³ç äîãîâîðó çàñòàâè â³ä  _________ ¹ ____ òà âèìîã Âêëàäíèêà äî Áàíêó ùîäî ïîâåðíåííÿ âêëàäó çà öèì äîãîâîðîì, øëÿõîì íàä³ñëàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè Áàíêó çã³äíî ñò. 601 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

ÄÎÄÀÒÊÎÂ² ÓÌÎÂÈ
6.1. Якщо дата повернення вкладу або дата зарахування суми нарахованих процентів припадає на вихідний або святковий день, то таке повернення (зарахування) здійснюється наступного робочого дня.
6.2. Ó âñüîìó ³íøîìó, ùî íå ïåðåäáà÷åíî öèì äîãîâîðîì, Ñòîðîíè êåðóþòüñÿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
6.3. Â äîãîâ³ð çà ³í³ö³àòèâîþ îäí³º¿ ³ç Ñòîð³í ³ çãîäîþ ³íøî¿ Ñòîðîíè ìîæóòü áóòè âíåñåí³ çì³íè, ÿê³ îôîðìëþþòüñÿ äîäàòêîâîþ óãîäîþ, â òîìó ÷èñë³ ùîäî äàòè ïîâåðíåííÿ äåïîçèòó, ïîðÿäêó ñïëàòè ïðîöåíò³â.
6.4. Ñòîðîíè çîáîâ’ÿçóþòüñÿ çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», âêëþ÷àþ÷è çàáåçïå÷åííÿ ðåæèìó çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³ä íåçàêîííî¿ îáðîáêè òà íåçàêîííîãî äîñòóïó äî íèõ.
6.5. Âêëàäíèê ï³äïèñàííÿì öüîãî äîãîâîðó ï³äòâåðäæóº, ùî äî éîãî óêëàäàííÿ áóâ îçíàéîìëåíèé ç äîâ³äêîþ ïðî ñèñòåìó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á.
6.6. Äîäàòêîâ³ ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ Áàíêîì ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîðó, à òàêîæ òàðèôè ³ êîì³ñ³¿ çà ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ Áàíêîì ïðîòÿãîì ä³¿ äîãîâîðó, ìîæóòü áóòè çì³íåí³ Áàíêîì. Áàíê ³íôîðìóº Âêëàäíèêà ïðî ä³þ÷³ òàðèôè, âíåñåííÿ çì³í òà/àáî äîïîâíåíü äî íèõ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà äîøêàõ îãîëîøåíü â  ïðèì³ùåííÿõ Áàíêó òà íà ñàéò³ Áàíêó http://www.policombank.com.
6.8. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîðÿäîê çâåðíåííÿ Âêëàäíèêà äî Áàíêó ç ïèòàíü âèêîíàííÿ Ñòîðîíàìè óìîâ äîãîâîðó òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî óïîâíîâàæåí³ äåðæàâí³ îðãàíè, äî ÿêèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ìàº ïðàâî çâåðíóòèñÿ Âêëàäíèê ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã, ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Áàíêó http://www.policombank.com ó ðîçä³ë³ «Çâåðíåííÿ êë³ºíò³â».

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÑÒÎÐ²Í
7.1. У разі порушення строку повернення вкладу та сплати процентів за вкладом Банк сплачує Вкладнику пеню в розмірі 0,02 % за кожний день прострочення перерахування.

ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ
8.1. Ñòîðîíè çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷àñòêîâå àáî ïîâíå íåâèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïî öüîìó äîãîâîðó, ÿêùî öå íåâèêîíàííÿ ñòàëî ðåçóëüòàòîì ä³é íåïåðåáîðíî¿ ñèëè: ïîâåí³, çåìëåòðóñó ÷è ³íøèõ ÿâèù ïðèðîäè, à òàêîæ â³éíè, â³éñüêîâèõ ä³é, àêò³â ³ ä³é äåðæàâíèõ îðãàí³â àáî çì³í â çàêîíîäàâñòâ³.


ÑÒÐÎÊ Ä²¯ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
9.1. Äîãîâ³ð íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî ï³äïèñàííÿ Ñòîðîíàìè ³ ä³º äî ìîìåíòó âèêîíàííÿ Ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ç óðàõóâàííÿì âèùåçàçíà÷åíèõ óìîâ.
Öåé äîãîâ³ð ñêëàäåíèé ó 2-õ ïðèì³ðíèêàõ: 1- Áàíêó, 1- Âêëàäíèêó.



ÐÈÄÈ×Í² ÀÄÐÅÑÈ, ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÒÀ Ï²ÄÏÈÑÈ  ÑÒÎÐ²Í
Áàíê
Полікомбанк, код банку 353100
14013, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46
IBAN UA073000010000032007109201026 в 
Національному банку України 
Код за ЄДРПОУ 19356610
Телефон:

Посада
П.І.Б.
м.п.
Вкладник







Посада
П.І.Б.
м.п.


Я, ________________, підтверджую, що до укладення цього договору ознайомлений (на) з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб _____________ __________________ 
		(дата)		(підпис)

Примірник договору отримано _______________ _________________ _______________________
	(дата)		(підпис)				(П.І.Б.)


