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ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
«ЗАТВЕРДЖЕНА»
Наказом ПАТ «РВС БАНК»
№ ________-ОД від ____ жовтня 2017 року
(додаток № 1)
ДОГОВІР
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) РАХУНКУ № ________.ФО_Д

__________________ р.

___________

СТОРОНА 1: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК», в особі
_______________________________________________________________________________________,
(посада, ПІБ представника)

який (яка) діє на підставі _______________________________________________________________,
(зазначити документ, який підтверджує повноваження представника)

іменований надалі – «Банк», з однієї сторони, та
СТОРОНА 2: ___________________________________________________________________,
(П.І.Б. фізичної особи)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________, який (яка) діє
особисто, іменований надалі – «Клієнт», або «Вкладник», з другої сторони,
або (в разі відкриття рахунку довіреною особою)
СТОРОНА 2: ___________________________________________________________________,
(П.І.Б. фізичної особи)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________, від імені якого діє
____________________________________________________________________________________,
(ПІБ представника)

який (яка) діє на підставі ________________________________________________________________,
(зазначити документ, який підтверджує повноваження представника)

іменований надалі – «Клієнт», або «Вкладник», з другої сторони,
разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір банківського вкладного (депозитного)
рахунку (надалі – Договір) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Вкладник розміщує, а Банк приймає від Вкладника грошові кошти (надалі – Вклад) в
сумі ___________,___ (_________________________________________________________________)
(сума Вкладу цифрами та прописом)

_____________________, на вкладний рахунок № 2630_______________________ (надалі – Вкладний
(валюта вкладу)

рахунок) та зобов’язується на умовах і в порядку, встановлених Договором, виплачувати Вкладникові
проценти з розрахунку _____% (___________ процентів) річних.
1.2. Строк Вкладу – _________ (___________________) днів. Датою надходження Вкладу у
Банк є дата зарахування Банком суми Вкладу, внесеної готівкою або перерахованої з іншого рахунку
на вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, визначений в пункті 1.1 цього Договору. Дата
повернення Вкладу – ___________________ року.
1.3. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок Клієнта можуть бути внесені Вкладником
готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. На
вкладний (депозитний) рахунок Клієнта можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім’я
Вкладника від іншої особи. У цьому разі вважається, що Вкладник погодився на одержання грошових
коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.
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1.4. Вклад розміщений на умовах повернення після закінчення встановленого строку
розміщення Вкладу (строковий вклад). Повернення Клієнту Вкладу на вимогу Вкладника до спливу
Строку Вкладу, який зазначено в п.1.2. Договору не передбачається, окрім випадку, вказаного в
п.2.2.3. цього Договору.
1.5. Мінімальна сума вкладу – _____________________ (___________________) _________.
(сума Вкладу цифрами та прописом)

1.6. Вклад розміщений без права поповнення Вкладу / з правом поповнення Вкладу.
1.7. Далі за текстом цього Договору, якщо інше прямо не передбачено його положеннями,
вживаються такі терміни:
 банківський (операційний) день – день, протягом якого Банк приймає документи на переказ
грошових коштів та здійснює їх обробку, передачу і виконання, у тому числі здійснює операції
за вкладними (депозитними) рахунками; у випадку загальнодержавного перенесення робочих
днів згідно з чинним законодавством України операційним днем може бути інший день тижня,
в який функціонує система електронних платежів НБУ;
 строк розміщення Вкладу – строк тривалістю, зазначеною у пункті 1.2 цього Договору;
 дата повернення Вкладу – дата повернення Вкладу, зазначена у пункті 1.2 цього Договору;
 операційний час – частина операційного дня, протягом якої здійснюється обслуговування
клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають
бути оброблені, передані та виконані Банком. Операційний час встановлюється окремо для
кожного відділення Банку, при цьому інформація про операційний час відповідного відділення
Банку розміщується у приміщенні цього відділення у загальнодоступному для клієнтів Банку
місці.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Отримати Вклад та нараховані проценти, відповідно до умов цього Договору.
2.1.2. Протягом всього терміну дії Договору поповнювати Вклад (із врахуванням випадків,
встановлених в пункті 2.2.2. цього Договору) без укладення про це додаткових угод до цього
Договору.
(даний пункт зазначається у випадку, якщо Вклад розміщений з правом поповнення)
2.1.3. Отримувати виписки по Вкладному рахунку та інформацію щодо суми нарахованих
процентів за письмовою вимогою Вкладника один раз на місяць. У випадку необхідності отримання
виписки частіше, ніж раз на місяць, Вкладник сплачує комісію Банку згідно з Тарифами Банку, що
діють на момент отримання виписки.
2.1.4. По закінченні строку дії цього Договору, отримати суму Вкладу та нараховані згідно з
умовами цього Договору проценти.
2.1.5. Часткове зняття Вкладу не допускається.
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати у Вкладника надання документів, необхідних для відкриття Вкладного
рахунку та проведення по ньому операцій, відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.2.2. Встановлювати інші умови поповнення Вкладу (зокрема, але не обмежуючись,
встановлювати плату за поповнення, обмежувати суми поповнення, тощо), ніж передбачені умовами
цього Договору, про що Банк має повідомити Вкладника шляхом розміщення відповідної інформації
в загальнодоступних приміщеннях Банку та на офіційному сайті Банку www.rwsbank.com.ua за десять
банківських днів до дати встановлення таких умов, на що Вкладник надає свою згоду.
2.2.3. Ініціювати зміну розміру процентної ставки за Вкладом у разі зміни облікової ставки
Національного банку України або вартості ресурсів. Сторони досягли згоди вважати настання таких
обставин істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при визначенні розміру процентної
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ставки при укладанні цього Договору. У цьому випадку Сторони досягли взаємної згоди без
укладення будь-якої додаткової угоди до цього Договору встановити наступний порядок зміни умов
цього Договору щодо розміру процентної ставки.
Банк письмово повідомляє Вкладника, шляхом вручення листа особисто представнику
Вкладника під розпис або направлення листа з повідомленням про вручення поштового відправлення,
не пізніше, ніж за десять календарних днів до вступу в дію зміненої процентної ставки.
Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного десятиденного
строку, вважається дата вручення листа особисто Вкладнику чи представнику Вкладника або дата,
зазначена на квитанції, що видається відділенням зв’язку Банку при поштовому відправленні такого
листа, або дата, яка зазначається на повідомленні про вручення поштового відправлення, що
повертається Банку відділенням зв’язку при відправленні листа рекомендованим з повідомленням
про вручення. У разі, коли Вкладник або представник Вкладника особисто звернувся в Банк і не
погоджується з розміром зміненої процентної ставки, Вкладник має право достроково витребувати
Вклад, а Банк достроково повертає такий Вклад разом з процентами, нарахованими у відповідності з
умовами цього Договору не пізніше п’ятого робочого дня з моменту пред’явлення Вкладником
вимоги про дострокове повернення.
Якщо лист Банку про зміну розміру процентної ставки залишиться без відповіді, Банк
нараховує проценти у розмірі, визначеному в пункті 1.1. цього Договору лише до дати, що вказана в
листі. Після дати, зазначеної у листі, подальше нарахування процентів по Вкладу здійснюється
виходячи із зміненої процентної ставки, вказаної у листі, про що додаткова угода до цього Договору
не укладається.
2.2.4. Оприлюднити зміни до умов залучення Вкладу шляхом розміщення відповідної
інформації на офіційному сайті Банку, зазначеному в цьому Договорі, а також на дошках оголошень в
операційному та/чи касовому залах Банку. Ця інформація може додатково розміщуватися Банком у
засобах масової інформації.
2.2.5. Відмовити у достроковому поверненні Вкладу/частини Вкладу, згідно з умовами цього
Договору.
2.2.6. Вимагати від Клієнта надання відомостей та документів, потрібних для здійснення
ідентифікації та/або верифікації, уточнення інформації, вивчення Клієнта, аналізу фінансових
операцій Клієнта, а також для виконання інших вимог законодавчих і нормативно-правових актів
України та Національного банку України, внутрішніх документів Банку у сфері запобігання
легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, а також здійснювати передбачені чинним
законодавством України заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.
2.2.7. Відмовити Клієнту в обслуговуванні за цим Договором або проведенні фінансових
операцій (згідно зі статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» та/або статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність»),
якщо:
 на вимогу Банку Клієнт не надасть документів та відомостей, необхідних для здійснення
ідентифікації та/або верифікації, аналізу його фінансових операцій, або умисно подасть неправдиві
відомості про себе;
 якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
 Клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про Клієнта не надасть відповідну
інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені копії).
2.2.8. Зупинити проведення фінансової операції (згідно зі статтею 17 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») у разі, якщо
така операція містить ознаки фінансового моніторингу, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону
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України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які
містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України.
2.3. Вкладник зобов'язаний:
2.3.1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України,
нормативними актами Національного банку України та внутрішніми положеннями Банку, які
необхідні для відкриття Вкладного рахунку та проведення по ньому операцій.
2.3.2. Внести готівкою через касу Банку або перерахувати з іншого власного вкладного
(депозитного) або поточного рахунку, на Вкладний рахунок, що відкривається Банком, або іншим
шляхом, передбаченим в п.1.3. цього Договору, грошові кошти, в сумі, визначеній в пункті 1.1. цього
Договору, з дотриманням строків, визначених в пункті 1.2. цього Договору.
2.3.3. У разі зміни інформації, що надавалась у Банк, в тому числі зміни місцезнаходження
Вкладника, внесення змін та/або доповнень до наданих Банку відомостей та документів, що
надавалися Вкладником Банку під час укладення цього Договору та/або відкриття Вкладного
рахунку, втрати чинності чи визнання недійсними поданих Вкладником до Банку документів,
надавати Банку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення відповідних змін нові відомості,
оригінали або належним чином завірені копії необхідних документів. Документи, на час їх подання
до Банку, мають бути чинними та містити достовірну інформацію.
2.3.4. З’явитися та надати до Банку паспорт з вклеєною фотокарткою у разі досягнення
Клієнтом (уповноваженим представником Клієнта) 25-ти або 45-ти річного віку, а також у разі
обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством України
випадках протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня внесення змін у відповідні документи.
2.4. Банк зобов'язаний:
2.4.1. Відкрити Вкладнику Вкладний рахунок та зараховувати на нього грошові кошти
Вкладника на строк та на умовах, що визначені цим Договором.
2.4.2. Забезпечити повне збереження та повернення Вкладу з нарахованими процентами на
умовах, визначених цим Договором.
2.4.3. За письмовою вимогою Вкладника надавати Вкладнику виписки по Вкладному рахунку
та інформацію щодо суми нарахованих процентів один раз на місяць. У випадку необхідності
отримання виписки частіше, ніж раз на місяць, Вкладник сплачує комісію Банку згідно з Тарифами
Банку, що діють на момент отримання виписки.
2.4.4. Зберігати таємницю Вкладу та нести відповідальність за її незаконне розголошення.
Відомості про умови цього Договору можуть бути надані іншим особам, у тому числі органам
державної влади, їхнім посадовим і службовим особам виключно у випадках та в порядку
встановленому чинним законодавством України. Банк не несе відповідальність за розголошення умов
цього договору, якщо таке розголошення сталося не з його вини, а також у випадку невиконання або
неналежного виконання Вкладником умов цього Договору, що мало своїм наслідком звернення Банку
до органів судової влади, правоохоронних органів тощо.
2.4.5. Повернути Вклад та нараховані проценти Вкладнику при закінченні строку дії цього
Договору, якщо він не обтяжений правами Банку (заставою, забороною, арештом, тощо) в силу
договору або закону, або якщо на нього не накладено арешт в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
3. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ВИПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ
3.1. Проценти на Вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу у
Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з Вкладного рахунку з інших підстав,
передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України. При нарахуванні процентів
для Вкладу в національній валюті Банк використовує фактичну кількість днів у місяці та році. Для
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Вкладу в іноземній валюті при нарахуванні процентів Банк використовує фактичну кількість днів у
місяці та 360 днів у році.
3.2. Проценти нараховуються щомісячно, не пізніше останнього робочого дня поточного
місяця та в день повернення Вкладу з підстав, передбачених цим Договором та/або законодавством
України. Проценти нараховуються на фактичний залишок грошових коштів на Вкладному рахунку.
3.3. Банк нараховує та сплачує проценти у валюті Вкладу.
3.4. Виплата процентів проводиться щомісяця починаючи з 1 (першого) числа поточного
місяця за минулий місяць через касу Банку. При цьому, за вкладом в іноземній валюті, якщо сума
процентного доходу складає суму, яка не є цілою одиницею виміру іноземної валюти або менша ніж
номінальна вартість купюри даної валюти, що перебуває в обігу, зазначена сума сплачується
готівкою у національній валюті за курсом купівлі готівкової іноземної валюти, встановленим Банком
на день здійснення операції. Нараховані за цим Договором проценти не збільшують суму Вкладу та
на Вкладний рахунок не зараховуються.
або
3.4. Сплата нарахованих процентів здійснюється Банком в кінці строку дії Договору.
Нараховані за цим Договором проценти не збільшують суму Вкладу та на Вкладний рахунок не
зараховуються.
або
3.4. Нараховані за цим Договором проценти зараховуються першого робочого дня
наступного місяця за місяцем нарахування процентів на Вкладний рахунок та збільшують загальну
суму Вкладу.
(варіант пункту 3.4. залежить від виду вкладу)
3.5. Банк зобов’язаний повернути Вклад у строк, визначений в пункті 1.2. цього Договору, на
умовах, визначеним цим Договором. Для цілей даного Договору повернення Вкладу до настання
зазначеної дати вважається достроковим.
3.6. У разі, якщо днем повернення Вкладу та нарахованих процентів є вихідний або святковий
або неробочий день, Вклад та нараховані проценти повертаються наступного за ним робочого дня
шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на поточний рахунок № 2620______________, або
картковий рахунок Вкладника, який відкритий у Банку, чи за заявою Вкладника на інший його
рахунок.
3.7. У випадку, якщо у Дату повернення Вкладу, зазначену у пункті 1.2. цього Договору,
Вкладник не вимагає повернення суми Вкладу, процентна ставка знижується до рівня ставки 0,00 %
(нуль процентів) річних, а сума Вкладу та процентів протягом двох банківських днів перераховується
на поточний рахунок Вкладника № 2620______________, який відкривається Банком.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку прострочення повернення Вкладу та/або сплати процентів за Вкладом з вини
Банку, Банк зобов’язаний сплатити Вкладнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від простроченої суми за
кожен день прострочення виконання.
4.2. Вкладник бере на себе повну відповідальність за правильність зазначеної в цьому
Договорі адреси свого місця проживання і місця реєстрації/прописки, контактних телефонів, а також
за невчасне повідомлення або неповідомлення Банку про зміну таких реквізитів. Вкладник також
зобов’язаний відшкодувати Банку збитки та/або витрати, понесені останнім у зв’язку з неправильним
визначенням резидентності Вкладника щодо сплати податків та/або за неподання Банком органам
державної податкової служби повідомлення про відкриття або закриття рахунку Вкладнику, який має
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статус фізичної особи – підприємця та/або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, з
причин неповідомлення Вкладником Банку про свій статус та/або надання недостовірної інформації.
4.3. Якщо в порядку передбаченому законодавством України, буде здійснене примусове
списання (стягнення) коштів з Вкладного рахунку Вкладника або накладений арешт на кошти на
Вкладному рахунку, Банк звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання)
зобов’язань за цим Договором в частині повернення Банком Вкладнику суми коштів, яку було
примусово списано або на яку був накладений арешт. У випадку накладення компетентними
органами в установленому законодавством порядку арешту на кошти, що знаходяться на Рахунку
Вкладника, проценти за користування Вкладом не нараховуються з дня накладення арешту до дня
його зняття.
4.4. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору є наслідком дії обставин надзвичайного характеру, таких як воєнні
дії, заколот, страйки, масові безпорядки, аварії, пожежі, стихійні лиха, видання уповноваженими
органами нормативних актів, що прямо перешкоджають або забороняють вчиняти дії, спрямовані на
виконання зобов’язань за цим Договором, неправомірні дії (бездіяльність) державних органів та/чи їх
посадових осіб, заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного і ненормативного
характеру органів державної влади і управління в галузі регулювання банківської діяльності, які
роблять неможливими для Сторін виконання своїх зобов’язань за цим Договором, а також інші
обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не
могли передбачити і відвернути розумними діями.
Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин
непереборної сили із наданням підтвердження компетентного державного органу, протягом 5 (п’яти)
робочих днів від дати припинення дії обставин непереборної сили. Недотримання строків
повідомлення про настання та припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону
посилатися на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.
4.5. У випадку настання обставин, визначених у пункті 4.4. цього Договору, строк
виконання зобов’язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більше двох календарних
місяців. Якщо обставини надзвичайного характеру триватимуть більше двох місяців, в такому
випадку, кожна із Сторін може розірвати цей Договір до закінчення строку його дії, шляхом
письмового повідомлення другої Сторони за 10 (десять) календарних днів до розірвання Договору.
4.6. Розбіжності і суперечки, що виникають у період дії цього Договору, вирішуються
шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
4.7. У разі невиконання або неналежного виконання Вкладником грошових зобов’язань
перед Банком, які існують на момент укладення цього Договору та/або, які виникнуть у майбутньому
між Сторонами (в тому числі кредитних зобов’язань, зобов’язань, що виникають у зв’язку з наданням
майнової поруки тощо), Вкладник надає право Банку без його додаткових розпоряджень, відповідно
до статей 25, 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та статті 1071
Цивільного кодексу України, здійснити списання коштів з його вкладного (депозитного) рахунку,
визначеного пунктом 1.1. цього Договору в розмірі заборгованості перед Банком.
5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та внесення
Вкладником Вкладу у розмірі, зазначеному в пункті 1.1. цього Договору, і діє до дня повернення
Вкладу і нарахованих процентів Вкладнику.
5.2 При повному поверненні Вкладу Вкладний рахунок закривається.
6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
6.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і
законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.
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Порядок виплати Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування за вкладами
регулюється Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Сайт: www.fg.gov.ua.
6.2. 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.
Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми
відшкодування коштів за вкладами.
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", Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за вкладами,
включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення,
незалежно від кількості вкладів в одному банку.
6.3. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті
України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком 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).
6.4. Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою
особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення
такого банку до категорії неплатоспроможних (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", - протягом року до дня
прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор,
оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком
України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (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", - один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують 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 мають інші фінансові привілеї
від банку;
8) 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;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
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6.5. У випадку внесення змін в порядок та/або умови здійснення відшкодування за вкладами,
дані умови Договору діятимуть в частині, що не суперечитиме чинному законодавству.
6.6. КЛІЄНТ засвідчує підписом під даним пунктом цього Договору про те, що його було
ознайомлено з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток до Положення про
здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів
вкладників).
______________________________________________
(підпис, ПІБ)
7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
7.1. Підписанням цього Договору Вкладник надає письмову згоду Банку на розголошення
будь-якої інформації, що є банківською таємницею будь-яким особам при захисті прав та інтересів
Банку, при наданні будь-якої інформації, передбаченої чинним законодавством України, третім
особам для реєстрації обтяження майна (цього Вкладу) в будь-яких реєстрах, в разі надання його в
забезпечення виконання зобов’язань за іншими договорами Вкладника, укладеними або що можуть
бути укладені з Банком, а також – судовим органам, нотаріусам і особам, що задіяні в процесі
виконавчого провадження.
7.2. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує ознайомлення та погодження з
діючими Тарифами Банку.
7.3. Підписуючи даний Договір Вкладник (та/або його уповноважений представник) як
суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надає
Банку свою згоду на обробку персональних даних (отримувати, збирати, обробляти, реєструвати,
накопичувати,
зберігати,
змінювати,
поновлювати,
використовувати
і
поширювати
(розповсюджувати, реалізовувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства,
становить персональні дані) Вкладника (та/або його уповноваженого представника) (на паперових
носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банка тощо, у тому числі в
частині реєстрації та зберігання таких даних Вкладника (та/або його уповноваженого представника) в
переліку клієнтів Банка) з метою подальшого використання Банком таких даних Вкладника (та/або
його уповноваженого представника) для здійснення обслуговування Вкладника згідно з цим
Договором, для інформування Вкладника про умови обслуговування у Банку, а також для реалізації
Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором.
Обсяг персональних даних Вкладника Вкладник (та/або його уповноваженого представника), щодо
яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація
про Вкладника (та/або його уповноваженого представника) та умови цього Договору, що стала відома
Банку при встановленні та у ході відносин із Вкладником, у тому числі від третіх осіб. Вкладник
(та/або його уповноважений представник) підтверджує те, що йому повідомлено про його права як
суб’єкта персональних даних, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, мету
збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані. Підписанням даного
Договору Вкладник (та/або його уповноважений представник) засвідчує, що отримав повідомлення
про включення інформації про нього до бази персональних даних «Клієнти» ПАТ «РВС БАНК» з
метою зазначеною в даному пункті Договору, а також відомості про його права, визначені Законом
України “Про захист персональних даних”, і про осіб, яким його дані надаються для виконання
зазначеної мети.
7.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору, крім випадків, передбачених цим
Договором (в тому числі, передбачених пунктами 2.1.2., 2.2.2., 2.2.3. цього Договору), можуть бути
здійснені тільки за згодою Сторін у письмовій формі і є невід’ємною частиною цього Договору.
7.5. Сторони погодили, що всі повідомлення щодо виконання умов Договору вважаються
здійсненими належним чином, якщо вони виконані у письмовій формі та надіслані рекомендованим
листом (кур’єром, телеграфом, вручені особисто) по зазначених у Договорі адресах. Датою
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отримання таких повідомлень вважається дата їх особистого вручення або дата поштового штемпелю
відділення зв’язку одержувачів.
7.6. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством.
7.7. Цей Договір оформлений і підписаний у двох примірниках, по одному для Сторін, які
мають однакову юридичну силу.
7.8. Банк має статус платника податку на прибуток за основною ставкою на умовах,
передбачених Податковим кодексом України.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РВС БАНК»
04071, Україна, місто Київ,
Подільський район, вулиця Введенська, 29/58,
Ідентифікаційний код 39849797

КЛІЄНТ

______________________
МП
(підпис)
_________________ __________
(П.І.П)
(підпис)
Другий примірник Договору № _______________ отримано.
Дата _______________ Підпис, П.І.П. отримувача _____________________________________

БАНК _______________
М.П.

ВКЛАДНИК_____________

