
Типова форма Заяви – договору на оформлення банківського вкладу 
(депозиту) «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» (з виплатою процентів щомісячно, без 
можливості поповнення вкладу) 
та приєднання до Договору комплексного банківського 
обслуговування фізичних осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Банк _____________ Вкладник _____________ 
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Заява – договір  

№__________________ від __.__.20__року 
на оформлення банківського вкладу (депозиту) «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» 

та приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних 
осіб в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

 

1.Дані Вкладника: 

ПІБ Вкладника  

РНОКПП:  

Паспорт або ін.документ, що 
посвідчує особу: серія____ 
№____ 
Виданий________.__ ___р. 

 

Місце реєстрації: 
 

 

Адреса проживання:  

Контактний телефон:  

Електронна адреса для 
листування: 

 

 
2. Предмет запитуваних послуг по Вкладу «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»: 
Я, (зазначається ПІБ Вкладника), підписанням цієї Заяви-договору (далі – Заява-договір) на 
оформлення банківського вкладу (депозиту) «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» погоджуюсь на приєднання до 
Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі також  - Договір) на нижчевикладених умовах: 
 

3. Умови запитуваної послуги:   

Номер вкладного рахунку:  

Валюта вкладу:  

Сума Вкладу ___________ (_______________________________). 

Мінімальна сума поповнення від _____ (______________________________). 

Строк розміщення Вкладу: _ календарних днів 

Дата зарахування та повернення 
Вкладу 

з «__»_______20_р. до «__»_______20__р. включно 

Процентна ставка: _____ % річних 

Періодичність виплати процентів:  щомісячно 

Виплата процентів та суми Вкладу  № ______________, відкритий в _________ (назва 
банку)______(ідентифікаційний код юридичної 
особи:____________(МФО)___________). 

Можливість автоматичної пролонгації Дозволяється 

Можливість поповнення Без поповнення 

Дострокове повернення Вкладу в 
повній сумі 

Не дозволяється 

Дострокове повернення частини 
Вкладу: 

Не дозволяється 

Процентна ставка за Вкладом при 
достроковому поверненні суми 
Вкладу: 

___% 
 
 

4. Орієнтовний розрахунок доходів та витрат, на дату розміщення Вкладу: 
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№ Процентна 
ставка за 
вкладом % 

Дата 
договору з: 

Дата 
договору 
по: 

Сума процентів 
для нарахування 

Сума 
податків та 
зборів для 
утримання 
та/або сума 
комісійної 
винагороди 
та ін.витрат 
Вкладника 

Сума 
процентів 
для сплати 
Вкладнику 

1       

Зага
лом: 

____% ______ ______ ______ ______ _____- 

 
5. Цю Заяву-договір складено українською мовою в двох ідентичних примірниках – по одному 
для кожної із Сторін, відповідно до Публічної пропозиції АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
для укладення договору комплексного обслуговування фізичних осіб, що розміщена на сайті 
Банку: https://www.pinbank.ua/poslugi-dlya-naselennya/publichna-oferta/, з умовами якої 
Вкладник ознайомився та погоджується. Обидва примірники Заяви-договору мають однакову 
юридичну силу. 
6. Банк і Вкладник звільняються від майнової відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання зобов'язань, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-
мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі 
стихійними явищами, війною, воєнними діями,  воєнними або збройними конфліктами та їх 
наслідками, воєнними маневрами, актами органів державної влади, впровадженням карантину, 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, правил і норм, встановлених з метою 
запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. 
6.1. При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Вкладник повинні проінформувати 
один одного протягом 2 (двох) календарних днів у будь-який доступний спосіб. Інформація 
повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв'язок між такими 
обставинами та невиконанням Банком або Вкладником своїх зобов'язань за цим Договором. 
6.3. Доказом настання вказаних форс-мажорних обставин та їх тривалості є письмові 
підтвердження Торгово - промислової палати України або іншого уповноваженого на те органу 
про початок форс-мажорних обставин. 
7. Банк не вимагає від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або 
спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову укладення Заяви-договору.  
8. Підписанням цієї Заяви-Договору, Вкладник підтверджує, що він ознайомлений та 
погоджується з Тарифами Банку, які діяли на день укладання цієї Заяви – договору та 
зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Банку згідно нових Тарифів, 
що були доведені до відома Вкладника згідно з Публічною пропозицією. 
8.1.Тарифи, які були змінені Банком після підписання Заяви - Договору, та строк їх введення в 
дію доводяться до відома Вкладника не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх 
введення у дію шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті Банку 
https://www.pinbank.ua та/або в доступному для клієнтів місці в Банку/Відділенні Банку 
відповідного оголошення. 
Вкладник не звільняється від оплати послуг Банка за новими Тарифами у разі, якщо він не 
ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Банком, при 
умові належного виконання Банком зазначеного вище пункту даної Публічної пропозиції. 
9. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цією Заявою-договором, Банк несе 
відповідальність, визначену чинним законодавством України. 
9.1. Банк зобов’язується відшкодувати Вкладнику документально підтверджені збитки, що 
завдані неправомірними діями чи бездіяльністю Банку. 

https://www.pinbank.ua/poslugi-dlya-naselennya/publichna-oferta/
https://www.pinbank.ua/
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9.2. У разі порушення Банком строку повернення Вкладу, визначеного в п.3 цієї Заяви-договору, 
Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,1 % від суми невиконаного зобов’язання за кожний 
день прострочення, але не більше 5% від суми Вкладу, строк повернення якого прострочений 
Банком.  
10. Вкладник підтверджує: 
 всі умови Договору (зі всіма додатками до нього) та діючі Тарифи в Банку йому зрозумілі та 

не потребують додаткового тлумачення; 
 отримання свого примірника Заяви-договору в день підписання цієї Заяви-договору; 
 що вся інформація, надана ним до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях і 

зобов’язується повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися 
протягом терміну дії Договору, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання цих 
змін; 

 отримання від Банку інформації,  зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цієї 
Заяви-договору; 

 отримання від Банку Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, з частиною 4 
статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; ознайомив та 
надав в паперовій/електронній формі Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб. Дата отримання/ознайомлення «__» ____________ _____р.  

 як суб’єкт персональних даних , відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних», Вкладник своїм підписом на цій Заяві-договорі, зокрема, надає згоду на збирання, 
обробку, систематизацію, накопичення, зберігання, розповсюдження (передачу), 
знеособлення, блокування та знищення своїх персональних даних Банком, та передачу даних 
третім особам в інтересах Вкладника. Цим Вкладник підтверджує, що умови наведені в цій 
Заяві-договорі є достатніми для повного виконання Банком вимог ч.2 ст.12 Закону України 
«Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про 
наведене нижче. Вкладник також підтверджує, що йому відомо про свої права, визначені 
Законом України «Про захист персональних даних», мету збору, розповсюдження тощо. 

11. Вкладник проінформований Банком про наступне: 
- Банк є податковим агентом по сплаті податків та зборів з доходів у вигляді процентів 
відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі розміщення вкладу в іноземній 
валюті – сума податків утримується Банком у гривневому еквіваленті за офіційним курсом 
Національного банку України, що діятиме на дату такого утримання. 
12. З метою врегулювання спірних питань між Сторонами, а також для оперативного вирішення 
питань та отримання необхідної інформації, Вкладник може звернутись до Банку будь-яким 
зручним йому способом, а саме: 
електронним листом за адресою, що зазначена на Офіційному сайті Банку, за посиланням: 
https://www.pinbank.ua/pro-bank/citizens_appeal/; 
листом на адресу місцезнаходження Банку; 
на відділення Банку; 
за телефоном служби підтримки Банку: 0 800 50 70 80; +38 (044)363 02 23; 
іншим способом. 
Банк надає відповіді на звернення Вкладника у порядку та строки, що визначені в Законі України 
«Про звернення громадян». 
12.1. У випадку неможливості врегулювання спірних питань, Вкладник має право звернутись до 
Національного банку України (перелік контактних даних розміщено в розділі «Захист прав 
споживачів», «Звернення громадян на офіційній сторінці Національного банку України: 
http://bank.gov.ua/) або до органів судової влади у порядку, що визначений чинним 
законодавством України. 
12.2. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі не 
досягнення Сторонами згоди щодо спірного питання протягом 14 календарних днів – спір 
підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

https://www.pinbank.ua/pro-bank/citizens_appeal/
http://bank.gov.ua/
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13. Ця Заява-договір набирає чинності набуває чинності з дати підписання її уповноваженими 
представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією 
Заявою-договором. 
13.1. Ця Заява-договір вважається припиненню і рахунок закривається з моменту повернення 
Вкладнику Вкладу та нарахованих процентів. 
13.2. Ця Заява-договір не може бути припиненою достроково в односторонньому порядку за 
заявою Вкладника про припинення (розірвання) дії цієї Заяви-договору та повернення повної 
суми Вкладу і нарахованих процентів.  
14. Наявність статусу підприємця або особи, яка проводить незалежну професійну діяльність : 
___так; ___ ні, інше_________. 
 
15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:  
 

БАНК: ВКЛАДНИК: 
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ______________________________   

 (ПІБ) 

в особі ____________________________  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
  (посада, ПІБ і данні довіреності підписанта) 

 

Адреса реєстрації: 

 

 

Адреса проживання: 

 
 
 

Адреса; м. Київ, площа Перемоги, 1 Паспорт (або інший документ, що 
посвідчує особу): серія ____ №________ , 
виданий 
____________________________________ 
_____________________  __.__.___ 

Рахунок: UA53005060000000003739300102 

МФО 300506 

Ідентифікаційний код: 26410155 

Телефон: 0-800-50-70-80; 

0-(44) 363-02-23 
РНОКПП: 

 Контактний телефон: 
 Електронна адреса: 
  

________________________  
 
/_______________________/ 

 

 
/_______________________/ 

 


