АНКЕТА-ЗАЯВА на укладення ДОГОВОРУ ____________
БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ _______________________
м. ____
Я, _ПІБ Клієнта

__.__.____ р.
(далі – Клієнт),

Я, _ПІБ Клієнта (далі – Клієнт), представником якого є _ПІБ довіреної особи
№_____ від __.__.20__ р.,

, який діє на підставі Довіреності

з однієї сторони, пропоную, а АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК" (далі - Банк), в особі _ПІБ
уповноваженої особи Банка
, який діє на підставі Довіреності № ___номер довіреності_ від ___дата видачі
довіреності, з іншої сторони, та разом за текстом – «Сторони», приймає пропозицію у відповідності до умов
Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування
фізичних осіб (далі – Публічна пропозиція), укласти Договір банківського вкладу фізичної особи на наступних
умовах:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Клієнт розміщує в Банку суму коштів (надалі – «Вклад») на строк, обумовлений цим Договором, а Банк приймає
Вклад та виплачує проценти у порядку, встановленому цим Договором.
1.2. Банк відкриває Клієнту депозитний рахунок ____________ в АТ “ЮНЕКС БАНК”, код банку 322539 (далі
Рахунок), та приймає Вклад в сумі___(______), код валюти _____.
1.3.Розміщення Вкладу здійснюється у наступному порядку:
1.3.1. Клієнт зобов’язується забезпечити на власному поточному рахунку/поточному рахунку з використанням
платіжної картки, відкритому в Банку (надалі – «Поточний рахунок») наявність коштів в сумі ______ (_____), код
валюти ___, в термін до __________ (включно).
1.3.2. Номер Поточного рахунку Клієнта для внесення коштів № ____________, відкритий в АТ “ЮНЕКС БАНК”, код
Банку 322539
1.3.3. При виконанні Клієнтом всіх умов, передбачених п.1.3.1 цього Договору, Банк, з урахуванням наданої Клієнтом
згоди на виконання платіжних операції, передбаченої цим Договором, в той же день перераховує суму Вкладу на
депозитний рахунок.
1.3.4. При невиконанні Клієнтом умов, передбачених п.1.3.1 цього Договору Вклад вважається не розміщеним, а
Договір – припиненим з наступного дня після спливу терміну зазначеного у п. 1.3.1. цього Договору.
1.4. Проценти за користування Вкладом встановлюються в розмірі ____________ процентів річних.
1.5. Строк розміщення Вкладу складає ____________ календарних днів та обчислюється з дати розміщення Вкладу.
Датою розміщення Вкладу вважається день, у який на Поточному рахунку будуть наявні кошти в сумі згідно умов у
п.1.3.1. цього Договору.
1.6. Повернення Банком Вкладу Клієнту на Поточний рахунок здійснюється у дату спливу строку розміщення
Вкладу, зазначеного в п. 1.5. цього Договору. У разі, якщо закінчення строку розміщення Вкладу припадає на
неробочі дні, повернення Банком Вкладу здійснюється у перший робочий день після закінчення строку
розміщення Вкладу.
Умови розміщення вкладу:
Спосіб виплати процентів:

□ – в □
– □
–
кінці
щомісячно капіталізація
строку
Вклад розміщується з можливістю поповнення. При цьому □ - так
□ - ні
поповнення не дозволяється у визначений строк дії Вкладу згідно з
правилами, що розміщені за посиланням https://unexbank.ua.
Поповнення Вкладу протягом кожного календарного місяця можливе
на суму, що менше або дорівнює початковій сумі Вкладу.
Вклад розміщується з правом продовження (пролонгації)
□ - так
□ - ні

1.7. Умови виплати процентів:
Виплата процентів в кінці строку здійснюється в термін, зазначений в п. 1.6. цього Договору або в день
повернення Вкладу.
Виплата процентів щомісячно здійснюється кожного першого числа наступного місяця та в день повернення
Вкладу, а якщо день виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, виплата
процентів проводиться в перший за ним робочий день, шляхом зарахування на Поточний рахунок, відкритий в АТ
“ЮНЕКС БАНК”, код Банку 322539, згідно з умовами Вкладу.
У випадку капіталізації процентів, проценти, нараховані за календарний місяць, додаються кожного першого
числа наступного місяця до тіла Вкладу, а якщо день виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший

неробочий день, виплата процентів проводиться в перший за ним робочий день, шляхом зарахування на Рахунок
зазначений в п. 1.2. цього Договору, згідно з умовами Договору.
Якщо Договір передбачає право пролонгації, то проценти за користування Вкладом, нараховані за весь строк
розміщення Вкладу, зазначеного в п. 1.5. цього Договору та за кожний строк пролонгації, виплачуються Банком
відповідно в кінці строку кожної пролонгації та в термін, зазначений в п. 1.6. цього Договору або в день повернення
Вкладу.
1.8. У випадку розміщення Вкладу з можливістю поповнення, день зарахування при поповненні коштів на Рахунок не
враховується при нарахуванні процентів на суму поповнення Вкладу.
1.9. Умови пролонгації Вкладу:
Якщо до терміну, зазначеного в п.1.6 цього Договору Клієнт не заявив Банку про відмову від продовження
строку розміщення Вкладу у порядку, передбаченому п.1.10. цього Договору, Договір автоматично вважається
продовженим без укладання додаткової угоди до цього Договору. Договір може бути автоматично продовжений ____
раз (и). При цьому пролонгація Вкладу починається з дня закінчення попереднього строку розміщення Вкладу, кожен
строк пролонгації встановлюється відповідно до п.1.5. цього Договору. У разі продовження строку розміщення Вкладу
(автоматичній пролонгації), встановлюється новий розмір процентної ставки за Договором банківського вкладу, що
відповідає розміру процентної ставки, яка діє в Банку для таких депозитів на дату продовження розміщення Вкладу,
без укладання будь-яких додаткових угод.
1.10. Клієнт зобов’язується повідомити Банк про відмову від автоматичного продовження Договору згідно умов,
визначених в п.1.9. цього Договору, не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати повернення Вкладу, визначеної
в п.1.6. цього Договору.
1.11. Часткове та дострокове зняття Вкладу не передбачене.
2. УМОВИ ДОГОВОРУ
2.1. Обов’язковою умовою відкриття вкладного рахунку є відкриття або наявність відкритого у Банку поточного
рахунку Клієнта або поточного рахунку з використанням платіжної картки у валюті Вкладу (для виплати
процентів та повернення суми вкладу).
2.2. Протягом строку дії Договору умови розміщення Вкладу, а також тарифи, комісії за супровідними послугами
Банку чи супутніми послугами третіх осіб, що надаються під час укладення Договору можуть бути змінені
наступним чином:
- Зміна процентної ставки, зазначеної у цьому Договорі, може регулюватися за згодою Банку та Клієнта,
шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору .
- Зміна умов обслуговування і Тарифів згідно з умовами Публічної пропозиції – після розміщення
відповідного повідомлення про майбутні зміни на офіційному сайті Банку та/або надіславши Клієнту відповідне
СМС-повідомлення за номером фінансового телефону, вказаним Клієнтом у цьому Договорі та/або повідомлення
за адресою електронної пошти (e-mail), вказаної Клієнтом у цьому Договорі та/або у Виписці за таким Рахунком,
не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів для змін в частині Тарифів обслуговування Поточних рахунків.
Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ додаткові та супутні послуги, які підлягають
сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК»,
розміщеними на Сайті за посиланням:
2.3. Нарахування процентів здійснюється у валюті Вкладу. Нарахування процентів за користування вкладом
розпочинається з наступного дня після укладення Договору та надходження грошових коштів на вкладний
рахунок Клієнта в Банку в повній сумі, зазначеній в п.1.3. цього Договору та закінчується в той день, який передує
поверненню Вкладу або списанню з вкладного рахунку Клієнта з інших підстав.
Для розрахунку процентів використовується фактична кількість днів у році та фактична кількість днів у
місяці.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Банк має право:
3.1.1. Звертатись до Клієнта з пропозицією щодо зміни розміру процентної ставки за користування Вкладом
шляхом письмового повідомлення Клієнта за 10 (десять) календарних днів до такої зміни.
3.1.2. У разі незгоди Клієнта з пропозицією Банку щодо нового розміру процентної ставки (відсутність відповіді
протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення розцінюється як факт незгоди), Банк
на наступний день після закінчення 7 (семи) денного строку має право в установленому чинним законодавством
порядку ініціювати процедуру дострокового розірвання Договору та повернення Клієнту суми Вкладу і
нарахованих процентів за користування Вкладом на умовах, визначених цим Договором .
3.2. Банк не має право вносити зміни в Договір, укладений з Клієнтом, в односторонньому порядку, якщо інше
не встановлено Договором або законом.
3.3. Повернення Банком Вкладу здійснюється в дату та на умовах, визначених в п 1.6.Договору. До моменту
звернення Клієнта до Банку з метою розпорядження коштами, що надійшли при поверненні Вкладу на поточний

рахунок у Банку, проценти нараховуються у розмірі згідно з діючими ставками для нарахування процентів за
залишками на поточних рахунках фізичних осіб.
3.3.1. Банк у разі здійсненням клієнтом фінансової операції з внесення коштів у готівковій формі на його поточний
рахунок у розмірі, визначеному в статті 20 Закону про ПВК/ФТ, може застосувати обмеження видаткових
операцій з коштами в разі ненадання клієнтом на вимогу Банку документів або відомостей, необхідних для
встановлення джерел їх походження.
3.4. Клієнт має право:
3.4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Банком своїх зобов'язань за Договором, розірвати
Договір у порядку встановленому чинним законодавством України, Публічною пропозицією та цим Договором.
3.4.2. Звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів
фінансових послуг (перелік контактних даних розміщено в розділі «Звернення громадян» на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/) або до судових органів у порядку,
визначеному законодавством України.
3.4.3. Звернутися до Банку з питань виконання Сторонами умов Договору (шляхом направлення письмового
звернення на адресу Банку, електронну пошту (office@unexbank.ua), використання відповідних форм комунікації
на Офіційному сайті Банку www.unexbank.ua або шляхом усного звернення через Контактний центр Банку
(0800311133). Детальніша інформація на Офіційному сайті Банку: https://unexbank.ua/ в розділі «Звернення
клієнтів».
3.5. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання,
якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини
непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
4.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Клієнт підписанням цієї Анкети-Заяви акцептував та приєднався до Публічної пропозиції, що оприлюднена
на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.unexbank.ua, погодився з тим, що ця Анкета-Заява
разом із вищевказаною Публічною пропозицією та додатками до неї становить між Клієнтом та Банком Договір
про комплексне банківське обслуговування (Договір).
4.2. Клієнт приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених Публічною пропозицією стосовно
клієнтів, рівно як і Банк бере на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених цією Публічною пропозицією
стосовно Банку. Взаємовідносини Сторін за Договором в частині, не врегульованій ним, визначаються чинним
законодавством України.
4.3. Клієнт надає згоду Банку на виконання платіжних операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками, а саме:
здійснення дебетового переказу (списання) коштів з Поточного рахунку для подальшого зарахування їх на Рахунок в
розмірі та порядку, визначеному в п.1.3. цього Договору, списання комісійної винагороди (у разі її наявності) та інших
платіжних операцій, визначених Публічною пропозицією. Зазначена згода надається на виконання кожної такої
платіжної операції протягом строку дії цього Договору та не може бути відкликана Клієнтом – моментом
безвідкличності платіжної інструкції є момент підписання Клієнтом цієї Анкети-Заяви.
4.4. У разі невиконання Банком грошового зобов’язання за цим Договором, Банк на вимогу Клієнта сплачує пеню в
розмірі 0,001 (нуль цілих одна тисячна) процентів річних, але не більше суми Вкладу, за кожен день прострочення від
неповерненої суми.
4.5. Цей Договір укладено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної Сторони.
4.6. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відшкодування коштів за
Вкладом та нарахованих за ним процентів, викладені в Публічній пропозиції.
На Вклад відкритий в рамках цього Договору на дату укладення Договору поширюються гарантії Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.
Я, _____________________________, засвідчую, що ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб (шляхом проставляння власного підпису на цій Довідці) та з іншою інформацією про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, а також зобов’язуюсь не рідше ніж один раз на календарний рік самостійно
ознайомлюватися з Довідкою, розміщеною на сайті Банку за адресою www.unexbank.ua, яку Банк розміщує з
метою ознайомлення Клієнтів з текстом Довідки після підписання Договору, та/ або направляє її на електронну
адресу Клієнта.
4.7. Інформація, зазначена в частині 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» надана Клієнту шляхом надання доступу до неї на сайті Банку https://unexbank.ua.
5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

“Банк”
АТ «ЮНЕКС БАНК»
04070, м. Київ, вул. Васильківська, 14
Тел./ факс 0445851487
Код ЄДРПОУ 20023569
Код Банку 322539
вказується у разі якщо Договір підписується у
відділенні:
Назва відділення
Поштовий індекс, місто, вулиця розташування
відділення
Контактний телефон відділення
______________________________________
____________________ (посада)

“Клієнт” / “Довірена особа Клієнта”
_____________________
паспорт _____________
виданий ____________ _
від _________________
адреса: ____________ __
Тел. ________________

Податковий номер ____________
(підпис____)

(підпис та ПІБ)

Цим засвідчую, що я:
не зареєстрований/зареєстрований (необхідне потрібно підкреслити) як фізична особа
підприємець;
не зареєстрований/зареєстрований (необхідне потрібно підкреслити) як особа, яка має право на
здійснення незалежної професійної діяльності.
не належу / належу до політично значущих осіб та/або до осіб, пов’язаних з політично
значущими особами.
Другий примірник АНКЕТИ-ЗАЯВИ на укладення договору отримано
_____________ / _______________________________/
/підпис/
/ПІБ/
В результаті проведеного аналізу фактів належності клієнта ________ РНОКПП________ до публічних осіб, осіб
близьких та/або пов’язаних з ними виявлено не було.
______________________
(посада виконавця)

_______________________________
(Прізвище та ініціали виконавця)

_________________ _____________
(підпис)
(дата)

