Додаток № 1 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу зі сплатою процентів в кінці строку
№__

«__» ________20___р.

Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ___________, який діє на підставі _________________________, з однієї
сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з
другої сторони, разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку (далі - Договір ) про наступне:
Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1. Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №_______(2610 / 2651) в ________ (назва валюти) (далі – рахунок) та приймає для
зберігання вклад на строк ___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2
Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються
проценти на вклад (депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного
отримання Вкладником суми вкладу (депозиту) с процентами.
1.3
Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4
До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів.
1.5
Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.6
Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав, передбачених чинним законодавством України.
1.1

2. Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
3. Обов’язки сторін
3.1 Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного банківського дня після підписання повноважними представниками
сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни юридичної та/або фактичної адреси, зміни у складі осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі
документи - надати Банку протягом 3-х банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих
документів та/або Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або зміни власників істотної участі Вкладника
(власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку
документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок у сумі _____________________ .
(цифрами та прописом)
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі _______________ процентів річних.
(цифрами та прописом)
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та сплатити їх Вкладнику у термін, передбачений п.1.2. даного Договору. Нараховані проценти не збільшують
суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця включно;
кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного п.1.2.
даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
_________________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
3.2.5. Зберігати вклад та нараховані на вклад проценти на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору,
повернути вклад та нараховані на вклад проценти на поточний рахунок Вкладника №
_____________в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Банку, а також у разі припинення Договору з підстав, передбачених абз. 5 п. 6.1 цього Договору
Банк сплачує Вкладнику проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати
припинення дії Договору.
4.2. У разі дострокового припинення/розірвання Договору вклад та проценти, нараховані згідно з п.4.1 Договору, повертаються на поточний рахунок Вкладника,
зазначений в п. 3.2.8 Договору, не пізніше дня припинення/розірвання Договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.
5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду
5.5 Сторона не несе відповідальності за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором, які є результатом дії обставин
непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни,
блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України,
оголошення Національним банком України надзвичайного стану (періоду) функціонування банківської системи України, а також інші дії та/або рішення державних
органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Виконавця в наслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є
обставинами непереборної сили.
У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання зобов’язань за ним продовжується на час,
протягом якого діють ці обставини.
Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому
разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку
про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.
Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки компетентного органу місця виникнення та припинення форс-мажорних обставин, а також
відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.
6. Гарантії Сторін*
6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фі зичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кільк ості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банк у з ринку та здійснення
тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України
рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону Украї ни «Про банки і банківську
діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може б ути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* р.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

7. Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться від запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору пр ипиняється на другий робочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової на те згоди другої Сторони по Договору.
8.
Строк дії договору
8.1 Даний договір є укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2 Датою початку дії Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. даного Договору.
8.3 Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4 Усі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписами Сторін.
8.5. Даний договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6 Даний договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством, та за згодою Сторін.
8.7. У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8 Підписавши даний Договір:
- Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9.До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

9 . Реквізити та підписи Сторін:
БАНК:

ВКЛАДНИК:

ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
пр.Моторобудівників, 54"б",
МФО 313009,ЄДРПОУ 35345213
Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку № ___ від "___"_____2018 року отримав : ____________
(________________).
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________ (
підпис
ПІП

).*

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

Додаток № 2 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу із сплатою процентів щомісяця №__
«__» ________20___р.
Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ____________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з другої сторони,
разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця (далі - Договір ) про наступне:

Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1. Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №__________(2610 / 2651) в ____ (назва валюти) (далі - рахунок) та приймає для зберігання
вклад на строк ___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2. Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на вклад
(депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного отримання Вкладником суми
вкладу (депозиту) с процентами.
1.3. Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4. До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів.
1.5. Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.6. Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав.
2. Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
2.2.4. На виконання умов Договору у разі припинення/розірвання Договору та повернення вкладу здійснити договірне списання з рахунка Вкладника на користь
Банку суми, що складає різницю між нарахованою сумою процентів та сумою процентів, перерахованих за ставкою, зазначеною у п.4.1 Договору.
3. Обов’язки сторін
3.1 Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного робочого дня після підписання повноважними представниками
Сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови даного Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни складу осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі документи - надати Банку протягом 3-х
банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих документів та/або свідоцтва про державну
реєстрацію та/або зміни власників істотної участі Вкладника (власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб
Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання
і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок, за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок в сумі _____________________ (цифрами та прописом).
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі ______ (цифрами та прописом) процентів річних.
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та перераховувати їх не пізніше першого робочого дня наступного місяця на поточний рахунок Вкладника
№____________в _____________ МФО. Нараховані проценти не збільшують суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця
включно;
- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
- на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного
п.1.2. даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
- * використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
1.1

3.2.5. Зберігати вклад на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору, повернути вклад на поточний рахунок Вкладника № ____________ в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Банку, а також у разі припинення Договору з підстав, передбачених абз. 5 п. 6.1 цього Договору
Банк сплачує Вкладнику проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати
припинення дії Договору.
4.2. У разі дострокового припинення/розірвання Договору вклад та проценти, нараховані згідно з п.4.1 Договору, повертаються на поточний рахунок Вкладника,
зазначений в п. 3.2.8 Договору, не пізніше дня припинення/розірвання Договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.
5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:
- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду
5.5 Сторона не несе відповідальності за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором, які є результатом дії обставин
непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни,
блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України,
оголошення Національним банком України надзвичайного стану (періоду) функціонування банківської системи України, а також інші дії та/або рішення державних
органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Виконавця в наслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є
обставинами непереборної сили.
У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання зобов’язань за ним продовжується на час,
протягом якого діють ці обставини.
Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому
разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку
про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.
Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки компетентного органу місця виникнення та припинення форс-мажорних обставин, а також
відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.
6.Гарантії Сторін*
6.1
БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фізичних о сіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом гарантування в кладів фізичних осіб БАНКУ з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кільк ості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України піс ля перерахування суми вкладу за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банк у з ринку та здійснення
тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України
рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону Украї ни «Про банки і банківську
діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3
БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* р.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
7.Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться від запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору пр ипиняється на другий робочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без письмової на те згоди Сторони Договору.
7.4. Цим Вкладник уповноважує Банк на виконання умов Договору здійснювати договірне списання з рахунку Вкладника на користь Банку суми перерахованих
за ставкою, зазначеною у п.4.1. Договору процентів.
8.Строк дії договору
8.1. Договір вважається укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2. Датою початку дії даного Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. Договору.
8.3. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4. Всі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписом Сторін.
8.5.Договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6.Договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством та за згодою Сторін.
8.7. У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8. Підписавши даний Договір:
Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та
підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
8. Адреси та реквізити сторін
БАНК
ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
Пр.Моторобудівників, 54 "б",
МФО 313009,ЄДРПОУ 35345213
М.П

ВКЛАДНИК

М.П

Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця № ___ від "___"___ 2018 року отримав : _______ (______________)
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________
підпис

(
).*
ПІП

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

Додаток № 3 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу зі сплатою процентів в кінці строку з правом поповнення
№__

«__» ________20___р.

Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ___________, який діє на підставі _________________________, з однієї
сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з
другої сторони, разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку з правом поповнення (далі - Договір ) про
наступне:
Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1.Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
1.1. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №______(2610 / 2651) в ________ (назва валюти) (далі – рахунок) та приймає для зберігання
вклад на строк ___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2 Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються
проценти на вклад (депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного
отримання Вкладником суми вкладу (депозиту) с процентами.
1.3 Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4 Сума вкладу може бути збільшена Вкладником протягом дії даного Договору, що підтверджується відпорною угодою до даного Договору.
1.5 До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком зд ійснюються лише із
зарахування коштів.
1.6 Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.7 Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав, передбачених чинним законодавством України.
2.Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
3. Обов’язки сторін
3.1Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного банківського дня після підписання повноважними представниками
сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни юридичної та/або фактичної адреси, зміни у складі осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі
документи - надати Банку протягом 3-х банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих
документів та/або Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або зміни власників істотної участі Вкладника
(власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку
документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок у сумі _____________________ .
(цифрами та прописом)
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі _______________ процентів річних.
(цифрами та прописом)
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та сплатити їх Вкладнику у термін, передбачений п.1.2. даного Договору. Нараховані проценти не збільшують
суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця включно;
кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного п.1.2.
даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
- * використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
3.2.5. Зберігати вклад та нараховані на вклад проценти на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору,
повернути вклад та нараховані на вклад проценти на поточний рахунок Вкладника №
_____________в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Банку, а також у разі припинення Договору з підстав, передбачених абз. 5 п. 6.1 цього Договору
Банк сплачує Вкладнику проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати
припинення дії Договору.
4.2. У разі дострокового припинення/розірвання Договору вклад та проценти, нараховані згідно з п.4.1 Договору, повертаються на поточний рахунок Вкладника,
зазначений в п. 3.2.8 Договору, не пізніше дня припинення/розірвання Договору.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.
5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:
- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду
5.5 Сторона не несе відповідальності за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором, які є результатом дії обставин
непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни,
блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України,
оголошення Національним банком України надзвичайного стану (періоду) функціонування банківської системи України, а також інші дії та/або рішення державних
органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Виконавця в наслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є
обставинами непереборної сили.
У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання зобов’язань за ним продовжується на час,
протягом якого діють ці обставини.
Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не
пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про
настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.
Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки компетентного органу місця виникнення та припинення форс-мажорних обставин, а також відповідні
нормативно-правові акти державних органів управління.
6.Гарантії Сторін*
6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фі зичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кільк ості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішен ня про
відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність», – за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3
БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* р.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
7. Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться від запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору пр ипиняється на другий робочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової на те згоди другої Сторони по Договору.
8. Строк дії договору
8.1 Даний договір є укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2 Датою початку дії Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. даного Договору.
8.3 Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4 Усі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписами Сторін.
8.5 Даний договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6 Даний договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством, та за згодою Сторін.
8.7 У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8 Підписавши даний Договір:
Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та
підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
9. Реквізити та підписи Сторін:
БАНК:

ВКЛАДНИК:

ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
пр.Моторобудівників, 54"б",
МФО 313009,ЄДРПОУ 35345213
Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку № ___ від "___"_____2018 року отримав : ____________ (________________).
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________
підпис

(
).*
ПІП

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

Додаток № 4 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу зі сплатою процентів в кінці строку
№__

«__» ________20___р.

Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ___________, який діє на підставі _________________________, з однієї
сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з
другої сторони, разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку (далі - Договір ) про наступне:
Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1.Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
1.1
Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №________(2600)_____________ в ____________ (назва валюти)
(далі – рахунок) та приймає для зберігання вклад на строк ___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2
Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються
проценти на вклад (депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного
отримання Вкладником суми вкладу (депозиту) с процентами.
1.3
Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4
До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів.
1.5
Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.6
Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав, передбачених чинним законодавством України.
2. Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
3. Обов’язки сторін
3.1Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного банківського дня після підписання повноважними представниками
сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни юридичної та/або фактичної адреси, зміни у складі осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі
документи - надати Банку протягом 3-х банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих
документів та/або Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або зміни власників істотної участі Вкладника
(власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку
документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок у сумі _____________________ .
(цифрами та прописом)
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі _______________ процентів річних.
(цифрами та прописом)
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та сплатити їх Вкладнику у термін, передбачений п.1.2. даного Договору. Нараховані проценти не збільшують
суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця включно;
кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного п.1.2.
даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
- * використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
3.2.5. Зберігати вклад та нараховані на вклад проценти на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору,
повернути вклад та нараховані на вклад проценти на поточний рахунок Вкладника №
_____________в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового припинення/розірвання Договору на вимогу Вкладника та повернення вкладу з рахунка проценти на вклад за весь період зберігання
коштів підлягають перерахунку у розмірі 2 (два) процента річних.
4.2. У разі дострокового припинення/розірвання Договору вклад та проценти, перераховані згідно з п.4.1 Договору, повертаються на поточний рахунок
Вкладника, зазначений в п. 3.2.8 Договору, не пізніше двох робочих днів з дня отримання Банком відповідної письмової заяви Вкладника.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.
5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду
6.Гарантії Сторін*
6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фі зичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку п роцедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кільк ості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України піс ля перерахування суми вкладу за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банк и і банківську діяльність», – за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3
БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* р.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
7. Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться від запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору пр ипиняється на другий робочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової на те згоди другої Сторони по Договору.
8. Строк дії договору
8.1 Даний договір є укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2 Датою початку дії Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. даного Договору.
8.3 Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4. Усі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписами Сторін.
8.5. Даний договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6 Даний договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством, та за згодою Сторін.
8.7. У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8. Підписавши даний Договір:
Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та
підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
9. Реквізити та підписи Сторін:
БАНК:

ВКЛАДНИК:

ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
пр. Моторобудівників, 54"б",
МФО 313009,
ЄДРПОУ 35345213

Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку № ___ від "___"_____2018 року отримав : ____________
(________________).
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________
підпис

(
).*
ПІП

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

Додаток № 5 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу із сплатою процентів щомісяця №__
«__» ________20___р.
Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ____________, який діє на підставі _______________, з однієї сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з другої сторони,
разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця (далі - Договір ) про наступне:

Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1. Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
1.1. Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №_______(2600) в ____ (назва валюти) (далі - рахунок) та приймає для зберігання вклад на строк
___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2. Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на вклад
(депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного отримання Вкладником суми
вкладу (депозиту) с процентами.
1.3. Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4. До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів.
1.5. Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.6. Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав.
2.
Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
2.2.4. На виконання умов Договору у разі припинення/розірвання Договору та повернення вкладу здійснити договірне списання з рахунка Вкладника на користь
Банку суми, що складає різницю між нарахованою сумою процентів та сумою процентів, перерахованих за ставкою, зазначеною у п.4.1 Договору.
3. Обов’язки сторін
3.1.
Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного робочого дня після підписання повноважними представниками
Сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови даного Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни складу осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі документи - надати Банку протягом 3-х
банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих документів та/або свідоцтва про державну
реєстрацію та/або зміни власників істотної участі Вкладника (власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб
Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання
і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок, за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок в сумі _____________________ (цифрами та прописом).
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі ______ (цифрами та прописом) процентів річних.
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та перераховувати їх не пізніше першого робочого дня наступного місяця на поточний рахунок Вкладника
№____________в _____________ МФО. Нараховані проценти не збільшують суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця
включно;
- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
- на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного
п.1.2. даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
- * використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
3.2.5. Зберігати вклад на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору, повернути вклад на поточний рахунок Вкладника № ____________ в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового припинення/розірвання Договору на вимогу Вкладника та повернення вкладу з рахунка з інших підстав проценти на вклад за весь період
зберігання коштів підлягають перерахунку у розмірі _______.
4.2.
У разі дострокового припинення/розірвання Договору та поверненні вкладу на поточний рахунок Вкладника, зазначений в п. 3.2.8 Договору, за мінусом
суми процентів, перерахованих за ставкою, зазначеною у п.4.1 Договору, не пізніше двох банківських днів з дати подання в Банк письмової заяви Вкладника.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.
5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:
- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду
5.5 Сторона не несе відповідальності за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором, які є результатом дії обставин
непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни,
блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України,
оголошення Національним банком України надзвичайного стану (періоду) функціонування банківської системи України, а також інші дії та/або рішення державних
органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Виконавця в наслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є
обставинами непереборної сили.
У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання зобов’язань за ним продовжується на час,
протягом якого діють ці обставини.
Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому
разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку
про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.
Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки компетентного органу місця виникнення та припинення форс-мажорних обставин, а також
відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.
6.Гарантії Сторін*
6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом гарантування в кладів фізичних осіб БАНКУ з
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановл еного на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкл аду за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення бан ку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Націо нальним банком України рішення про
відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3
БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
7.
Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться в ід запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється на другий робочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам без письмової на те згоди Сторони Договору.
7.4. Цим Вкладник уповноважує Банк на виконання умов Договору здійснювати договірне списання з рахунку Вкладника на користь Банку суми перерахованих
за ставкою, зазначеною у п.4.1. Договору процентів.
8.Строк дії договору
8.1. Договір вважається укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2. Датою початку дії даного Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. Договору.
8.3. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4. Всі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписом Сторін.
8.5. Договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6. Договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством та за згодою Сторін.
8.7. У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8. Підписавши даний Договір:
Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та
підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
9. Адреси та реквізити сторін
БАНК
ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
Пр.Моторобудівників, 54 "б",
МФО 313009,ЄДРПОУ 35345213
М.П

ВКЛАДНИК

М.П

Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця № ___ від "___"_____2018 року отримав : ___(_______)
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________
підпис
ПІП

(

).*

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

Додаток № 6 до Наказу ПАТ"МОТОР-БАНК" № 22/05 від 09.02.2018р.
Типовій формі, затвердженій Наказом ПАТ“МОТОР-БАНК”
№ 22/05 від 09.02.2018 р. відповідає _______________(___________)
Договір банківського вкладу зі сплатою процентів в кінці строку з правом поповнення
№__

«__» ________20___р.

Публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», далі по тексту – "Банк", в особі ___________, який діє на підставі _________________________, з однієї
сторони, та
_________________________________, далі по тексту – "Вкладник", в особі _____________________________, який діє на підставі _________________, з
другої сторони, разом іменовані – "Сторони", уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку з правом поповнення (далі - Договір ) про
наступне:
Предмет договору
Договір регламентує порядок внесення вкладу, умови, строк зберігання, порядок повернення вкладу Вкладнику та сплати процентів на вклад.
1. Порядок відкриття, закриття вкладного (депозитного) рахунка
1.1.
Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок №___(2600)__________ в ____________ (назва валюти) (далі – рахунок) та приймає для
зберігання вклад на строк ___________ днів з нарахуванням процентів на вклад.
1.2. Термін одержання вкладу та процентів на вклад : ___________20__ року. Якщо цей день є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник
отримує суму вкладу (депозиту) та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на вклад
(депозит) за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні і по день фактичного отримання Вкладником суми
вкладу (депозиту) с процентами.
1.3. Факт внесення Вкладником вкладу підтверджується прибутковим банківським документом.
1.4. Сума вкладу може бути збільшена Вкладником протягом дії даного Договору, що підтверджується відпорною угодою до даного Договору.
1.5. До отримання Банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, операції за цим рахунком здійснюються лише із
зарахування коштів.
1.6. Рахунок відкривається на підставі даного Договору.
1.7. Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всієї суми коштів, що обліковуються на рахунку, чи списання всіх коштів з рахунка з інших
підстав, передбачених чинним законодавством України.
2. Права сторін
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Своєчасно отримати вклад та нараховані на вклад проценти.
2.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.
2.1.3. Одержувати довідки про стан рахунка (на вимогу).
2.2. Банк має право:
2.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми вкладу.
2.2.2. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства при наданні клієнту банківських послуг за Договором.
2.2.3. Здійснювати управління вкладом, що розміщений на рахунку.
3. Обов’язки сторін
3.1 Вкладник зобов’язується:
3.1.1.Перерахувати на рахунок вклад у сумі ________________________ не пізніше наступного банківського дня після підписання повноважними представниками
сторін даного Договору.
3.1.2. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.1.3. На вимогу Банку надавати документи, додаткову інформацію, пов'язану з виконанням Банком функцій первинного фінансового моніторингу.
3.1.4. У разі зміни юридичної та/або фактичної адреси, зміни у складі осіб, які мають право першого або другого підпису, внесення змін в статутні, установчі
документи - надати Банку протягом 3-х банківських днів нову картку із зразками підписів і відбитком печатки та протягом 10 днів з дня внесення змін до установчих
документів та/або Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та/або зміни власників істотної участі Вкладника
(власників 10 і більше % акцій або часток у статутному капіталі, керівників Вкладника, довірених осіб Вкладника, наділених владними повноваженнями) подати Банку
документи, передбачені Інструкцією Національного банку України "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах".
3.2. Банк зобов’язується:
3.2.1. Відкрити Вкладнику рахунок за умови надання документів, передбачених банківськими правилами.
3.2.2. Прийняти від Вкладника вклад на рахунок у сумі _____________________ .
(цифрами та прописом)
3.2.3. Установити процентну ставку на вклад у розмірі _______________ процентів річних.
(цифрами та прописом)
3.2.4. Щомісячно нараховувати проценти на вклад та сплатити їх Вкладнику у термін, передбачений п.1.2. даного Договору. Нараховані проценти не збільшують
суму вкладу.
Нарахування процентів на вклад здійснюється останнього робочого дня кожного місяця протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після
надходження від Вкладника вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку Вкладника інших підстав, передбачених чинним
законодавством України, включаючи зазначені у п.4.2. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної
суми вкладу на рахунку.
Проценти нараховуються:
останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, по останній календарний день цього місяця включно;
кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно;
на дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного місяця до дня, який передує терміну одержання вкладу, визначеного п.1.2.
даного Договору (включаючи день, який передує терміну одержання вкладу).
БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 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).*
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
- * використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
3.2.5. Зберігати вклад та нараховані на вклад проценти на рахунку Вкладника.
3.2.6. Своєчасно та якісно виконувати умови Договору.
3.2.7. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних(депозитних)
рахунків.
3.2.8. При настанні терміну, передбаченого п. 1.2. Договору,
повернути вклад та нараховані на вклад проценти на поточний рахунок Вкладника №
_____________в __________, МФО ________ .
3.2.9. Гарантувати таємницю рахунку, операцій за рахунком і відомостей про Вкладника.
3.2.10. Один примірник даного Договору зберігається в Банку, а другий Банк зобов’язаний надати уповноваженій особі Вкладника під підпис.
4. Дострокове повернення вкладу
4.1. У разі дострокового припинення/розірвання Договору на вимогу Вкладника та повернення вкладу з рахунка проценти на вклад за весь період зберігання
коштів підлягають перерахунку у розмірі _______.
4.2. У разі дострокового припинення/розірвання Договору вклад та проценти, перераховані згідно з п.4.1 Договору, повертаються на поточний рахунок
Вкладника, зазначений в п. 3.2.8 Договору, не пізніше двох робочих днів з дня отримання Банком відповідної письмової заяви Вкладника.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір
передається до суду.
5.3. У разі несвоєчасного повернення вкладу та процентів на вклад на поточний рахунок Вкладника Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02% від суми
заборгованості за кожен день прострочки.

5.4 Банк
зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Вкладника. Надавати третім особам довідки щодо банківських
операцій Вкладника без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк забезпечує збереження банківської таємниці Вкладника шляхом:
- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Вкладника;
- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Вкладника;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю
Вкладника.
У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Вкладник має право вимагати від Банка відшкодування завданих збитків та
моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Вкладнику Банком на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.
6.Гарантії Сторін*
6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом гарантування в кладів фізичних осіб 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 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб http://www.fg.gov.ua/).
6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової
адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Націо нальним банком України рішення про
відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за
офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).
6.3
БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.
_________________________________________________________________________________________________________________________
* р.6 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
7. Загальні умови
7.1. Банк має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів,
чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни
процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду Банку.
В такому разі Банк письмово пропонує Вкладнику внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по вкладу шляхом направлення листа за
адресою Вкладника, що зазначена у реквізитах цього Договору, а у разі отримання Банком повідомлення Вкладника про зміну місцезнаходження згідно з п. 7.7. цього
Договору – за місцезнаходженням, зазначеним у відповідному повідомленні.
В разі отримання від Вкладника письмової згоди із запропонованим Банком новим розміром процентної ставки проценти нараховуються за зміненою ставкою та
Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа Вкладника.
В разі відсутності відповіді від Вкладника на пропозицію Банку щодо змінення процентної ставки по вкладу, починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня
після відправки Банком повідомлення щодо змінення процентної ставки по вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються
прийнятими Вкладником і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки
у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям Вкладником пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до
даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.
У разі, якщо Вкладник впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки Банком повідомлення, письмово відмовиться в ід запропонованих умов
та Банк у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється на другий ро бочий
день після отримання Банком письмового повідомлення Вкладника про незгоду зі змінами.
7.2. На рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової на те згоди другої Сторони по Договору.
8.
Строк дії договору
8.1 Даний договір є укладеним з дати підписання його уповноваженими представниками Сторін.
8.2 Датою початку дії Договору вважається день надходження вкладу на рахунок у строки, передбачені п. 3.1.1. даного Договору.
8.3 Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.
8.4 Усі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними тільки за умови оформлення їх у письмовій формі та за підписами Сторін.
8.5 Даний договір складено в двох примірниках, українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
8.6 Даний договір припиняє дію у випадках, передбачених чинним законодавством, та за згодою Сторін.
8.7 У разі зміни найменування, місцезнаходження та інших реквізитів Сторін, відповідна Сторона зобов’язується повідомляти про такі зміни (із додаванням
завірених копій відповідних документів) іншу Сторону протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін.
8.8 Підписавши даний Договір:
Банк підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах та підставах;
Вкладник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств (або є платником єдиного податку (вибрати необхідне)) на загальних умовах та
підставах.
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну свого податкового статусу (платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах та
підставах або платник єдиного податку) у строк 10 (десять) робочих днів з дня настання такої зміни.
8.9До цього договору додається повідомлення (додаток № 1), яке є невід’ємною частиною цього договору.*
_________________________________________________________________________________________________________________________
* п.8.9 використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем
9. Реквізити та підписи Сторін:
БАНК:

ВКЛАДНИК:

ПАТ “МОТОР-БАНК”
69068, м. Запоріжжя,
пр.Моторобудівників, 54"б",
МФО 313009,
ЄДРПОУ 35345213

Один примірник Договору банківського вкладу зі сплатою процентів у кінці строку № ___ від "___"_____2018 року отримав : ____________
(________________).
З довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений :__________________
підпис

(
).*
ПІП

_________________________________________________________________________________________________________________________
* використовується у разі укладання договору з фізичною особою –підприємцем

