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Додаток №  6 до Наказу П-LEG-2023-11  від 23.02.2023 р. 

Банківська таємниця1 

Договір  
банківського вкладу 

“Активні гроші” 

(з суб`єктом господарювання) 

 

м. _________________       “___” ___________ 20__ р. 

 

Надавач платіжних послуг - АТ «УКРСИББАНК» (далі - Банк), від імені якого діє __________________, на підставі 

__________________, з однієї сторони, і користувач платіжних послуг, 

____________________________________________________________ (далі - Вкладник), від імені якого діє _________________2, на 

підставі __________________, з іншої сторони, далі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про нижченаведене: 

Терміни в цьому Договорі вживаються в такому значенні: 

 

Група BNP Paribas Group  -  юридична особа "BNP Paribas S.A.", що створена за законодавством Франції та зареєстрована в 

Торговому реєстрі компаній Франції (Париж) під номером 662 042 449, а також юридичні особи (включаючи їх філії та структурні підрозділи), 

в яких BNP Paribas S.A. є акціонером (учасником) та/або які перебувають під прямим або опосередкованим контролем BNP Paribas S.A. 

шляхом володіння акціями або частками у статутних капіталах незалежно від фактичного розміру частки або шляхом договірного чи 

фактичного контролю. 

Законодавство з принципом екстратериторіальності -  (i) нормативно-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн 

світу, (ii) документи ООН та інших міжнародних організацій, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, Франції або 

країн присутності компаній Групи BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня BNP Paribas Group, розміщено на сайті 

https://ukrsibbank.com), (iii) політики та правила Групи BNP Paribas Group, у тому числі спрямовані на впровадження актів, вказаних у цьому 

визначенні. 

Законодавство - чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України та органів виконавчої 

влади. 

Система дистанційного обслуговування або СДО – сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються Вкладником і 

Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять Вкладник і Банк з метою надання Вкладнику послуг згідно з 

Договором, а саме Система «UKRSIB business” або інша система, яка впроваджена Банком з метою здійснення дистанційного обслуговування 

Вкладника. 

Загальний стандарт звітності CRS - загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який 

включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS), схвалений Радою 

Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014 року (зі змінами та доповненнями). 

Угода FATCA - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і 

застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). 

Багатостороння угода CRS - багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові 

рахунки від 29.10.2014 р., укладена відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах. 

Інші терміни, що вживаються в цьому Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України 

1. Предмет Договору 

1.1. За Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника грошові кошти (Вклад) та зобов'язується виплачувати Вкладникові 

суму Вкладу та нараховані проценти на умовах та в порядку, встановлених цим Договором. 

Залучення Вкладу та/або суми поповнення підтверджується Договором та документами, що засвідчують перерахування грошової суми 

(платіжна інструкція, тощо) та які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. 

1.2. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №____(номер, код валюти)____ 
3 (далі - Рахунок) на підставі 

наданих ним документів відповідно до законодавства України і внутрішніх документів Банку та з метою зарахування на Рахунок грошових 

коштів (далі – Вклад) у сумі згідно із документами, що вказані в п 1.1 Договору.  

1.3. Строк розміщення Вкладу - з “___” ________ 20__ року (далі - Дата внесення) до дати повернення всієї суми Вкладу на 

рахунок Вкладника, що визначається умовами п.5.2 Договору. 

                                                 
1 зазначається тільки на примірнику Банку, на примірнику Клієнта видаляється 
2 Зазначається особа представника. Для юридичних осіб обов’язково. Для фізичних осіб – підприємців за наявності такого представника. 
3 До 05.08.2019 зазначається № рахунку, назва Банку, МФО, а з 05.08.2019 зазначається IBAN 
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1.4. За користування коштами, які розміщені на Рахунку, Банк виплачує Вкладнику проценти, нараховані на суму Вкладу, за 

ставкою, визначеною Договором.  

Розмір мінімальної суми поповнення, суми незнижувального залишку та процентна ставка4 вказується у Додатку № 1, що є 

невід’ємною частиною цього Договору. 

1.5. Сплата процентів по Вкладу здійснюються на умовах, визначених цим Договором. 

1.6. Протягом строку дії Договору Вкладник має право поповнювати Вклад у сумі не менше ніж мінімальна сума поповнення 

встановлена в Додатку № 1 до Договору.  

Якщо інше не передбачено Договором, протягом строку дії Договору Вкладник має право знімати з Рахунку грошові кошти, але при 

цьому Вкладник зобов’язаний підтримувати на Рахунку незнижувальний залишок у розмірі встановленому у Додатку № 1 до Договору.  

Якщо Вкладником є юридична особа, зняття коштів, що знаходяться на Рахунку менше ніж 3 календарні дні не допускається. 

Якщо Вкладник ініціює зняття коштів з Рахунку у сумі, після зняття якої залишок коштів на такому Рахунку буде меншим за 

встановлений у Додатку № 1 до Договору незнижувальний залишок, вважається, що цією дією Вкладник ініціює припинення Договору, 

внаслідок чого Вкладнику перераховуються всі кошти розміщені на вкладному Рахунку у порядку передбаченому п.5.2. Договору, Договір 

вважається припиненим, а Рахунок закривається.  

1.6.1. Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти за підвищеною процентною ставкою, якщо Вкладник протягом 

календарного місяця не знімав грошові кошти з Рахунку. 

Нарахування підвищеної процентної ставки здійснюється Банком окремо за кожен повний календарний місяць, протягом якого 

Вкладник не знімав грошові кошти з Рахунку. При цьому, якщо Договір укладений після першого числа календарного місяця, такий місяць не 

враховується для розрахунку підвищеної процентної ставки.  

Розмір підвищення процентної ставки встановлюється в залежності від кількості календарних місяців, протягом яких Вкладник не 

знімав грошові кошти з Рахунку і визначається згідно з Додатком № 2 до Договору. 

Процентна ставка може підвищуватись кожного календарного місяця, але не більше трьох місяців поспіль. Після закінчення такого 

трьохмісячного періоду розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначається відповідно до п. 1.4. Договору.  

Про зміну умов нарахування та розміру підвищення процентної ставки Банк повідомляє Вкладника у порядку, визначеному п. 4.2. 

Договору. 

1.6.2. Після закінчення кожного трьохмісячного періоду, протягом якого здійснювалось підвищення, розмір процентної ставки 

знову може бути збільшений у порядку, вказаному в пункті 1.6.1. цього Договору. При цьому такий трьохмісячний період може 

повторюватись необмежену кількість разів.  

1.6.3. Підвищення процентної ставки в календарному місяці, в якому було знято грошові кошти з Рахунку не здійснюється. У 

такому випадку розмір процентної ставки встановлюється на рівні, що визначається відповідно до п.1.4. Договору. Подальше підвищення 

процентної ставки може здійснюватись у загальному порядку з наступного календарного місяця при виконанні Вкладником умов п.1.6.1. 

Договору.5 

1.7. Банк повертає Вкладнику кошти, перераховані останнім до Банку для зарахування їх на Рахунок, у разі, якщо Вкладник при 

поповненні Вкладу перерахував до Банку грошові кошти в сумі меншій ніж встановлено у п.1.6. Договору.  

Банк повертає відправнику грошові кошти, перераховані на користь Вкладника для зарахування їх на Рахунок з рахунків, які не 

належать останньому. 

Кошти, які надійшли до Банку та згідно умов цього пункту Договору не можуть бути зараховані на Рахунок, Банк повертає на той 

самий рахунок, з якого такі кошти були перераховані до Банку, не пізніше наступного робочого дня, що слідує за датою їх перерахування до 

Банку. 

2. Повноваження Сторін 

2.1. Сторони заявляють і гарантують, що вони є особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють відповідно до вимог 

законодавства України і мають всі права, необхідні для реалізації умов Договору, в тому числі, ліцензії та дозволи на проведення операцій, 

передбачених цим Договором. 

3. Права та обов’язки Сторін 

3.1. Вкладник зобов'язаний: 

3.1.1. Перерахувати на Рахунок кошти згідно з умовами цього Договору. 

3.1.2. У випадку зміни вимог Національного банку України та/або законодавства України щодо документів, необхідних для 

відкриття та/або проведення операцій за Рахунком, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту направлення Банком письмової 

вимоги надати запитувані документи та інформацію. 

3.1.3. За вимогою Банку надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення ідентифікації та вивчення 

Клієнта, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Вкладника,  з'ясування його особи, суті діяльності і фінансового стану, 

надавати документи та/або відомості, що підтверджують інформацію щодо фінансової операції та/або інші документи, відповідно до вимог 

законодавства України та/або умов цього Договору; 

3.1.4. Письмово повідомити Банк про зміну юридичної і фактичної адреси, номерів телефонів, реквізитів рахунків, зазначених у 

Договорі, змінах у складі виконавчого(их) органу(ів), щодо інших змін у відомостях про Вкладника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в триденний строк з моменту проведення таких змін і в той же 

строк надати зміни в статутні документи Вкладника і зміни в документи, що регламентують повноваження членів виконавчого органа 

Вкладника. 

3.1.5. Належним чином виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. 

                                                 
4 У випадку встановлення індивідуальних процентних ставок, прогресивна процентна ставка не застосовується та п.1.6.1.-1.6.3. і Додаток 2 вилучаються з 

Договору. 
5 Пункти 1.6.1. – 1.6.3. додаються у випадку застосування прогресивної процентної ставки 
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3.1.6. Протягом 10 робочих днів повідомити Банку про зміну власного статусу податкового резидентства для цілей Загального 

стандарту звітності CRS та/або їх статусу для цілей Угоди FATCA та/або про зміну відповідного статусу контролюючої особи. 

3.2. Вкладник має право: 

3.2.1. Одержувати інформацію про стан Рахунку. 

3.2.2. Отримувати проценти, нараховані Банком на суму Вкладу, відповідно до умов Договору. 

3.2.3. Реалізовувати інші права, передбачені цим Договором. 

3.3. Банк зобов'язаний: 

3.3.1. Відкрити Вкладнику Рахунок і зарахувати на нього суму Вкладу, перераховану Вкладником згідно з умовами Договору. 

3.3.2. Здійснювати нарахування та виплату процентів відповідно до умов Договору. 

3.4. Банк має право: 

3.4.1. Затримати виконання операції та/або відмовити Вкладнику у виконанні операції щодо зарахування коштів на Рахунок або 

списання коштів з Рахунку за Договором, у випадках:  

а) якщо щодо операції Вкладника виникає підозра, що вона містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до 

законодавства України або підпадає під існуючі обмеження (санкції) відповідно до законодавства України та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності; та/або 

б) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію щодо суті фінансової операції та/або встановлення осіб, які 

приймають учать в її здійсненні, та/або інших документів за операцією; та/або 

в) якщо Вкладник не надав необхідні Банку документи та/або інформацію для проведення Банком процедури уточнення інформації 

щодо ідентифікації та вивчення Вкладника (зокрема, але, не обмежуючись: інформацію/документи щодо фінансового стану Вкладника та 

змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану Вкладника; визначення належності Вкладника (особи, яка діє від його імені) до 

національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними 

осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні); та/або 

г) якщо на запитувані Вкладником послуги розповсюджуються обмеження, встановлені  Законодавством  з принципом 

екстратериторіальності та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або 

ґ) порушення Вкладником встановленого законодавством України порядку використання коштів за Рахунком; та/або 

д) в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Договором. 

3.4.3. Змінювати розмір процентної ставки на умовах, визначених цим Договором.  

3.4.4 Відмовити Вкладнику у доступі та/або використанні СДО з територій/країн/місць, що підпадають під  санкційні або інші 

обмеження відповідно до Законодавства та/або Законодавства за принципом екстериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку 

шляхом блокування доступу та/або використання СДО та/або відмовити у виконанні платіжних операцій, отриманні інших послуг (в тому 

числі інформаційних), що надаються за допомогою СДО у випадку ініціювання/намагання ініціювання таких операцій або здійснення спроби 

отримання таких послуг. 

3.4.5. Здійснювати фіксацію на будь-яких носіях, зберігати і обробляти (у тому числі перевіряти і використовувати), вручну або 

автоматизованими засобами, будь-які переговори (телефоном, в електронному вигляді, уключаючи чати, тощо) між представниками Банка і 

Вкладника і їх персональні дані(у тому числі із залученням третіх осіб). Вкладник зобов’язаний письмово повідомити усіх своїх представників 

про таке право Банка, отримати їх згоду і не допускати до взаємодії з Банком тих представників, які не надали таку згоду. Ці дії можуть 

здійснюватися, зокрема, з метою збереження результатів домовленостей про умови операцій і для виконання операцій, недопущення  

зловживань, додержання будь-яких регуляторних вимог, рекомендацій, найкращих практик або внутрішніх політик та в інших випадках. 

3.4.6. Вкладник надає згоду Банку на виконання кожної платіжної операції (крім випадків, коли така згода не вимагається 

Законодавством). Беззаперечною ознакою надання такої згоди є факт подання Вкладником платіжної інструкції, що містить підпис Вкладника. 

Підпис Вкладника є підставою для проведення платіжної операції.  

Згода на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана Вкладником у будь-який час, 

але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції.  Розпорядження Вкладника про відкликання згоди складається у 

довільному вигляді у паперовій або електронній формі та може надаватися в Банк особисто Вкладником (його уповноваженою особою) або 

шляхом використання СДО, та повинно містити  чітке посилання на конкретну платіжну операцію (пов’язані платіжні операції) згода відносно 

якої (яких) відкликається.  

У випадках, передбачених законодавством Вкладник має право відкликати платіжну інструкцію. Таке відкликання можливе лише в 

повній сумі та до списання коштів з Рахунку Вкладника або до настання дати валютування платіжної інструкції (до настання моменту 

безвідкличності платіжної інструкції).  Розпорядження Вкладника про відкликання платіжної інструкції складається у довільному вигляді у 

паперовій або електронній формі та може надаватися в Банк особисто Вкладником (його уповноваженою особою) або шляхом використання 

СДО, та повинно містити  чітке посилання на конкретну платіжну інструкцію (її номер, дата складання, суму, отримувача та платника) яка 

відкликається. Якщо Вкладник є отримувачем (обтяжувачем) за платіжною інструкцією, Банк забезпечує надання/передавання розпорядження 

про відкликання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника не пізніше наступного календарного дня після його отримання від 

Вкладника. 

3.4.7 Доступ та/або використання СДО з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження відповідно до 

Законодавства та/або Законодавства за принципом екстратериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку – заборонено. Якщо 

Вкладник намагається ініціювати/ініціює платіжну операцію або намагається отримати/отримує іншу послугу (в тому числі інформаційну), 

або намагається отримати доступ/отримав доступ до СДО з території/країни/місця, на які поширюються санкційні або інші обмеження, Банк 

відмовляє у виконанні таких операції/послуг та/або блокує доступ до СДО. Безумовною ознакою використання/спроби використання СДО з 

територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження є доступ та/або використання СДО з IP-адреси, що дозволяє визначити 

географічне розташування пристрою (мобільного телефону, комп’ютера тощо) з якого здійснюється використання/спроба використання СДО, 

з територій/країн/місць, що підпадає під  санкційні або інші обмеження відповідно до Законодавства та/або Законодавства за принципом 
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екстериторіальності та/або внутрішніх нормативних актів Банку. Банк має право використовувати і інші ознаки, що на думку Банка свідчать 

про порушення Вкладником вказаної заборони. 

4. Порядок нарахування, зміни та сплати процентів 

4.1. Проценти за Договором нараховуються в останній робочий день місяця за період з останнього календарного дня 

попереднього місяця до дня, що передує останньому календарному дню поточного місяця, на суму коштів що фактично розміщувалися на 

Рахунку станом на кінець кожного календарного дня місяця. Сума процентів розраховується виходячи з фактичної кількості календарних днів 

у місяці та році. Нараховані проценті зараховуються на Рахунок Вкладника (капіталізація процентів) в останній робочий день місяця, 

а в разі закриття Рахунку – в день такого закриття.  
Якщо Дата зарахування припадає на неробочий день, зарахування процентів проводиться в останній робочий день місяця.  

4.2. Підписуючи цей Договір, Вкладник погоджується з тим, що Банк має право встановлювати нові та/або змінювати діючі 

тарифи та/або процентну ставку включаючи розмір підвищення процентної ставки), за якою здійснюється нарахування процентів за Вкладом.  

Про встановлення нових та/або зміну діючих тарифів та/або процентної ставки та/або розміру підвищення процентної ставки, Банк 

повідомляє Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень на дошках оголошень у приміщеннях установ Банку та/або іншим 

способом не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати вступу в дію нових тарифів та/або процентної ставки.  

4.2.1. Вкладник, у разі незгоди із новими та/або зміненими розмірами тарифів та/або процентної ставки зобов’язаний письмово 

повідомити про це Банк не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку дії нових тарифів та/або процентної ставки.  

Факт ненадходження такого письмового повідомлення Вкладника про незгоду обслуговуватись на нових умовах на зазначену у 

Договорі адресу Банку для листування станом на останній робочий день, що передує даті початку дії нових тарифів та/або процентної ставки, 

є згодою Вкладника на його обслуговування за новими тарифами та/або процентною ставкою за цим Договором. 

4.2.2. Якщо Вкладник не згоден із встановлюваним розміром процентної ставки та письмово повідомив про це Банк, цей Договір 

припиняє свою дію з дня, в який починає діяти нова процента ставка згідно вимог пункту 4.2. цього Договору, а всі кошти, що знаходяться на 

Рахунку повертаються Вкладнику. 

В цьому випадку, повернення суми Вкладу та сплата нарахованих процентів за Договором здійснюється в наступному порядку, а саме: 

- Вкладник доручає Банку суму Вкладу та нараховані проценти за Договором перерахувати на відповідний рахунок Вкладника, у 

порядку визначеному п.5.2 Договору; 

- проценти нараховуються за ставкою, що діяла за Договором до встановлення нової ставки. 

Якщо на дату припинення дії цього Договору Банк не матиме можливості повернути кошти Вкладнику (закриті рахунки Вкладника 

та/або невідоме місцезнаходження Вкладника та/або нез’явлення Вкладника для отримання коштів, тощо), Договір продовжує діяти на 

умовах вкладу «Активні гроші» із застосуванням діючої в Банку процентної ставки для даного виду вкладу. 

5. Порядок розрахунків 

5.1. Вкладник розміщує кошти на Рахунку шляхом їх перерахування зі свого поточного рахунку. Банк повертає Вкладникові 

суму Вкладу і нараховані за ним проценти у валюті Вкладу. Вкладники, які утримуються за рахунок Державного бюджету України або 

місцевих бюджетів розміщують кошти на Рахунку виключно у національній валюті України.  

5.2. Повернення Вкладнику суми Вкладу в т.ч. раніше зарахованих на вкладний Рахунок процентів здійснюється Банком 

шляхом перерахування відповідних грошових коштів на рахунок Вкладника, відкритий в Банку, згідно платіжної інструкції про переведення 

таких коштів за виключенням Вкладників, які утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.  

Повернення Вкладнику, який утримується за рахунок Державного бюджету України або місцевого бюджету, суми Вкладу, в т.ч. 

раніше зарахованих на вкладний Рахунок процентів здійснюється Банком шляхом перерахування відповідних грошових коштів на рахунок 

Вкладника, відкритий в будь-якому банку України та який вказано Вкладником у платіжній інструкції про переведення таких коштів. 

5.3. Операції з виплати процентів та повернення суми Вкладу здійснюється за рахунок Банку. 

6. Відповідальність Сторін 

6.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність 

відповідно до вимог законодавства України. 

6.2. При здійсненні своїх прав і обов'язків Сторони керуються законодавством України та умовами цього Договору.  

6.3. Всі спори між Сторонами, відносно яких не було досягнуто згоди, вирішуються у господарському суді відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

6.4. У випадку несвоєчасного перерахування з вини Банку суми Вкладу та/або суми процентів на відповідний рахунок Вкладника, 

зазначений у Розділі 5 Договору, Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,01 (одна сота) процента від несвоєчасно перерахованої суми за 

кожен день прострочення платежу, але не більше 0,1 (однієї десятої) процента суми простроченого платежу. 

6.5.Банк не несе відповідальності за розголошення ним інформації щодо операцій за Рахунком та/або особи Вкладника, якщо 

розголошення такої інформації здійснювалося у відповідності до вимог законодавства України та/або умов цього Договору.  

6.6. Банк не несе відповідальності перед Вкладником та/або третіми особами за затримку в проведенні операції та/або відмову надати 

Вкладнику послугу та/або провести операцію, якщо вони не передбачені тарифами Банку чи у Банку відсутні технічні можливості на їх 

проведення/надання та/або якщо надання послуги та/або проведення операції неможливе не з вини Банку та/або у інших випадках, 

передбачених Договором. Вкладник гарантує, що не матиме претензій до Банку, якщо у проведенні операції було відмовлено або її 

проведення було затримано відповідно до умов Договору. 

7. Інші умови  

7.1. Банк, в порядку та строки, передбачені чинним законодавством повідомляє контролюючий орган, в якому Вкладник взятий 

на податковий облік про відкриття/закриття Рахунку. До отримання Банком документа, що підтверджує взяття Рахунку на облік у 

контролюючому органі, видаткові операції за Рахунком не проводяться. 

Підписуючи цей Договір Вкладник дає дозвіл Банку на вчинення дій передбачених цим пунктом Договору.  

7.2. Відступлення Вкладником права вимоги за цим Договором можливе лише за наявності письмової згоди Банку. 
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7.3. Сторони, керуючись відповідним принципом свободи договору, домовились, що після укладення цього Договору, кожна із 

Сторін зобов`язується завізувати кожну сторінку аркушу, на якій викладено умови Договору, шляхом підписання кожної сторінки 

уповноваженим представником відповідної Сторони. 

При цьому, Сторони звільняються від таких зобов`язань, якщо: 

 Договір та/або угода щодо внесення змін до Договору викладені на одному аркуші, та/або 

 при укладенні цього Договору Сторони домовилися про його нотаріальне посвідчення. 

7.5. Сторони домовились, що листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією 

Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі 

«Адреси, реквізити та підписи Сторін» цього Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні 

адреси. При цьому, Сторони, також, домовилися вважати місцем укладення та виконання зобов’язань за Договором адресу Банку, що 

визначена цим Договором як адреса для листування. 

7.6. Уклавши цей Договір, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати протягом необмеженого часу, 

обробляти, використовувати, поширювати, передавати і отримувати інформацію (дані про Вкладника, відомі Банку та/або третім особам, у 

зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору, в тому числі банківську та комерційну таємницю та/або персональні дані Вкладника): 

- необхідну Банку з метою надання платіжних послуг; 

- необхідну Банку для надання послуг Вкладнику, у відповідності до внутрішніх процедур Банку; 

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу за даним Договором та/або укладення 

інших цивільно-правових угод відповідно до законодавства України - до відповідних фізичних та юридичних осіб, що є стороною такого 

договору; 

- необхідну третім особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку включаючи, але не 

обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів тощо відповідно до укладених між такими особами 

(організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Банку, яку 

він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов цього Договору; 

- необхідну в інших випадках, у відповідності до вимог законодавства України та/або внутрішніх положень Банку та/або Законодавства 

з принципом екстратериторіальності та/або виконання санкційних та/або інших заходів у сфері фінансового моніторингу, в тому числі санкцій 

Служби контролю за іноземними активами США (OFAC), вимог Закону США "Щодо оподаткування іноземних рахунків" (FATCA) ), Угоди 

FATCA та Багатосторонньої угоди CRS,  тощо. 

Уклавши Договір, Вкладник надає дозвіл Банку, при виконанні Банком обов’язків, встановлених Законодавством по управлінню 

операційними ризиками та ризиками безпеки, надавати іншим надавачам платіжних послуг та Національному Банку України, інформацію що 

містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу. 

Передача та/або поширення вищезазначеної інформації про Клієнта можливі тільки на зазначені у цьому пункті цілі, та тільки особам, 

яким надано необхідні повноваження на отримання відповідної інформації згідно з нормами українського та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності та/або відповідних угод (при їх наявності і необхідності укладення), та/або виконання санкційних та/або інших заходів 

у сфері фінансового моніторингу. 

Вкладник надає згоду на передачу інформації про нього згідно з цим пунктом каналами зв'язку, що використовуються Банком для 

передачі такої інформації  і є захищеними.  

Банк має право інформувати Вкладника про стан обслуговування заборгованості за Договором, строки здійснення чергових платежів, 

надавати Вкладнику іншу інформацію, в тому числі конфіденційну або таку, що містить банківську таємницю щодо Вкладника та/або 

персональні дані Вкладника, шляхом надсилання інформаційного повідомлення, що направляється через операторів мобільного зв’язку у 

вигляді SMS-повідомлень, системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими каналами, визначеними Банком, на 

телефонний номер Вкладника, наданий останнім до Банку, або іншим шляхом, з урахуванням вимог законодавства. 

Своїм підписом під цим Договором Вкладник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що 

зазначений у цьому пункті Договору, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних 

Вкладника (якщо Вкладник є фізичною особою), що стали або стануть відомі Банку у ході виконання Договору, до будь-якої бази 

персональних даних Банка. При цьому, Сторони погодили, що Вкладник не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-

якої дії, зазначеної в цьому пункті Договору. 

Банк зобов’язується належним чином зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, та несе відповідальність за її 

збереження у порядку, встановленому законодавством України. 

7.7. Банк інформує Вкладника, про те що Банк входить до складу групи BNP Paribas Group (Франція), а Вкладник усвідомлює та 

згоден з тим, що будь-яка інформація отримана Банком стосовно Вкладника може використовуватись всередині групи BNP Paribas Group 

(Франція).  

 

8. Строк і порядок дії Договору 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами, та діє, включно, до фактичної дати перерахування всієї 

суми Вкладу на поточний рахунок Вкладника, зазначений у платіжній інструкції Вкладника, якщо дію Договору не буде припинено згідно з 

вимогами інших пунктів Договору. 

У випадку ненадходження коштів на Рахунок в термін Дати внесення у сумі визначеній пунктом 1.4. Договору, Договір вважається 

розірваним з наступного дня за Датою внесення. 

8.2. Рахунок(-и) закривається(-ються) на підставі заяви Вкладника та/або у разі незгоди Вкладником із запропонованими Банком 

змінами до Договору. Всі наявні залишки грошових коштів перераховуються на інший рахунок, вказаний Вкладником, або на відповідний 

внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Вкладником за його першою вимогою з урахуванням вимог законодавства України. 

8.3. Договір може бути розірвано за ініціативою Банку у наступних випадках: 

- у випадку відсутності залишку коштів на вкладному Рахунку Вкладника  протягом 6 (шести) місяців, та/або 



 

 

Банк 

__посада уповн._особи Банку__ 

_______________(___________)  
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Вкладник 
___________(__П.І.Б. керівника/уповн. особи 

Вкладника__) 

(підпис) 
 

 

- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у разі порушення Вкладником умов Договору, та/або  

- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не обмежуючись, проводить операції, проведення яких через Банк, 

на думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм законодавства України та/або Законодавства з принципом 

екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або  

- у випадку, якщо Вкладник веде ризикову діяльність, зокрема, але, не обмежуючись, співпрацює та/або має у своїй структурі та/або іншим 

чином пов’язаний з особами, співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку Банку, призводить або може призвести до порушення норм 

законодавства України та/або  Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, та/або  

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно Вкладника чи здійснюваних 

Вкладником операцій, що, на думку Банку,  має або може мати негативний вплив для Банку та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не 

обмежуючись призводить або може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Банку та/або Групи BNP 

Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Банку та/або Групи BNP Paribas, та/або у випадку 

втрати Банком комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з  Вкладником, та/або 

- у випадку технічної неможливості обслуговування Вкладника в подальшому.  

Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Договору, а Рахунок(-ки) 

закриваються Банком у дату зазначену Банком у повідомленні, яке направляється Вкладнику, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) 

календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення.  

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне посилання Банку на цей пункт Договору у повідомленні без 

надання додаткових пояснень щодо обставин його розірвання. 

Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим зв’язком та/або кур’єром, 

та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб. 

Сторони домовились, що паперове повідомлення може бути підписано факсиміле уповноваженої особи Банку наступного зразку: 

Заступник Голови Правління   Кашперук А.Б.        

з питань роздрібного бізнесу                                                                                        

АТ «УКРСИББАНК» 

 
Сторони погодили, що у випадку зміни уповноваженої особи Банку, Банк направляє Вкладнику повідомлення із зазначенням нового 

зразку факсиміле. Підписанням цієї Додаткової угоди Вкладник надає згоду на використання нового зразку факсиміле, яке буде вказано в 

зазначеному повідомленні. 

Сторони дійшли згоди, що у разі застосування Банком права, зазначеного в цьому пункті, всі наявні залишки грошових коштів на 

Рахунку(-ах) перераховуються на відповідний внутрішньобанківський рахунок і можуть бути отримані Клієнтом за його першою вимогою з 

урахуванням вимог законодавства України. 

8.4. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору оформлюються Сторонами шляхом підписання їх уповноваженими 

представниками додаткової угоди про внесення змін та/або доповнень, яка буде невід'ємною частиною цього Договору. 

8.5. Повернення Вкладу/частини Вкладу на рахунок Вкладника здійснюється на основі платіжної інструкції Вкладника 

про повернення таких коштів.  

8.6. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

із Сторін. 

8.7. Підписанням цього Договору Вкладник засвідчує, що ним особисто (або його уповноваженим представником) отримано 

примірник цього Договору. 

8.8.  Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує, що він отримав надану Банком інформацію (включаючи умови Договору), 

зазначену у ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та зазначену у Законі України 

«Про платіжні послуги», а також надав Банку згоду на виконання платіжних операцій у передбачених цим Договором випадках. 
68.9.  Вкладник  повідомлений, що на дату кладення Договору гарантії Фонду поширюються на розмішені кошти вкладу. 

Своїм підписом у Договорі він засвідчує, що до укладання цього Договору він ознайомлений із змістом Довідки про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб, що засвідчується його підписом в Договорі, із вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» та інформацією, розміщеною на офіційному   сайті Фонду гарантування вкладів в мережі Інтернет. Вкладник також 

                                                 
6 Зазначається для фізичних осіб-підприємців та само зайнятих осіб 
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підтверджує, що вимоги законодавства України та випадки в яких Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти вкладникам йому цілком 

зрозумілі. 

Сторони погодили, що Банк ознайомлює Вкладника з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розміщення Довідки 

про систему гарантування вкладів фізичних осіб  у приміщеннях (відділеннях) Банку або/та шляхом розміщення Довідки про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет на веб-сайті Банку, за адресою: https://ukrsibbank.com. 

Вкладник зобов’язаний самостійно ознайомитись з даною Довідкою. 

Вкладник ознайомлюється з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб самостійно кожного календарного року, але до дати 

спливу року з моменту підписання цього Договору. 
9. Адреси, реквізити та підписи Сторін7 

9.1. Адреси та реквізити Банку: 

АТ «УКРСИББАНК», Код за ЄДРПОУ____________________. SWIFT-код: KHABUA2K. 

Адрес (місцезнаходження): _________________________________________________ 

Адреса для листування: _____________________________, Телефон/факс: _________. 

9.2. Адреси та реквізити Вкладника: 

____/найменування/_____, Код за ЄДРПОУ (Номер за ДРФО)______________________ 

Адреса (місцезнаходження):_________________________________________________ 

Адреса для листування: _________________________, Телефон/факс: ______________. 

9.3. Підписи сторін 

 

Банк 

__посада уповн. особи Банку__ 

_______________(___________)  

(підпис/ М.П.)              ПІБ 

 

Вкладник 
___________(__П.І.Б. керівника/уповн. особи 

Вкладника__) 

(підпис) 

Підписанням цього договору надаю свою згоду на 

використання та обробку моїх персональних даних 

Банком та/або Розпорядником бази персональних даних 

згідно з вимогами законодавства України 8  

 

 
9До укладання даного Договору Вкладник (зазначається ПІБ Вкладника) (Зазначаються назва та реквізити документу, що посвідчує особу, 

наприклад: «паспорт: серія та номер для старих українських паспортів або номер для ID-паспортів або інший документ та його реквізити, 

ІПН/реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________ Вкладника) ознайомлений з Довідкою про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб та переліком умов, за якими Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  не відшкодовує кошти та за 

якими не поширюються гарантії  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Перелік таких умов розміщений на офіційній сторінці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб  в мережі Інтернет. 

 

____________                 __________(зазначається ПІБ Вкладника або Довіреної особи за    довіреністю )10 

(підпис)10 

                                                     

                                                 
7 При розміщенні депозиту в іноземній валюті в реквізитах Вкладника обов’язково зазначаються всі банківські реквізити, необхідні для здійснення валютного 
переказу. 
8 Зазначається, якщо Договір укладається з юридичною особою 
9 Зазначається, якщо Договір укладається з фізичною особою - підприємцем 
10 підпис та ПІБ не зазначаються в договорах, що підписані ОТР в системі  Star24 – меняем? 

https://ukrsibbank.com/
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Додаток № 1  

до Договору банківського вкладу «Активні гроші»  

(з суб’єктом господарювання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк 

__посада уповн. особи Банку__ 

_______________(___________)  

(підпис/ М.П.)              ПІБ 

 

Вкладник 
___________(__П.І.Б. керівника/уповн. особи 

Вкладника__) 

(підпис) 

 

 

  Найменування вкладу 
Мін. Сума 

першого внеску 

Мін. Сума 

поповнення 

вкладу 

Сума 

незнижувального 

залишку 

Процентна ставка 

Капіталізація 

% 

Вклад «Активні 

гроші» для клієнтів 

СМБ 
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Вкладника__) 
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Додаток № 2  

до Договору банківського вкладу «Активні гроші»  

(з суб’єктом господарювання)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - про зміну розміру підвищення процентної ставки Банк повідомляє Вкладника у порядку, визначеному п. 4.2. Договору. 

 

 

Банк 

__посада уповн. особи Банку__ 

_______________(___________)  

(підпис/ М.П.)              ПІБ 

 

Вкладник 
___________(__П.І.Б. керівника/уповн. особи 

Вкладника__) 

(підпис) 

 

                                                 
11 Додаток № 2 додається у випадку застосування прогресивної процентної ставки. 

  
Найменування 

вкладу 

Кількість повних календарних місяців трьохмісячного 

періоду, протягом яких Вкладник не знімав грошові кошти з 

рахунку 

Розмір, на який підвищується процентна ставка * 

(додається до ставки, визначеної відповідно до  п.1.4. 

Договору) 

Капіталі

зація % 

Вклад «Активні 

гроші» для 

клієнтів СМБ 

  

  

  



 

 

Банк 

__посада уповн._особи Банку__ 

_______________(___________)  

(підпис/ М.П.)              ПІБ 

Вкладник 
___________(__П.І.Б. керівника/уповн. особи 

Вкладника__) 

(підпис) 
 

 

 


