АТ «ЮНЕКС БАНК»

Додаток 5.1

до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору комплексного обслуговування суб’єктів
господарювання та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність
Додаток 5.1 до Договору на приєднання до Публічної пропозиції
за банківським вкладом «БІЗНЕС» №________ від _________

Договір на приєднання до Публічної пропозиції за банківським вкладом «БІЗНЕС» №________
ДОГОВІР № ______
банківського вкладу «БІЗНЕС»
м. _________
«__» __________ 20___ року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК», що в подальшому іменується «Банк», в особі __________, який(а)
діє на підставі Довіреності ______________________, з однієї сторони, та
_________________________, / фізична особа – підприємець _______________________, / самозайнята особа
_______________________________, який в подальшому іменується «Вкладник», в особі _____________________, який(а) діє
на підставі ____________________________, з другої сторони, далі разом - «Сторони», уклали цей Договір № __ банківського
вкладу «БІЗНЕС» (надалі - Договір) до Договору на приєднання до Публічної пропозиції за банківським вкладом «БІЗНЕС»
№________ від ___.________ 20__ року (надалі – Договір приєднання) про наступне:
І.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Вкладник протягом дня укладання цього Договору / 1 (одного) банківського дня з дати укладання цього Договору
(день укладання Договору не враховується) / 2 (двох) банківських днів з дати укладання цього Договору (день укладання
Договору не враховується) / 3 (трьох) банківських днів з дати укладання цього Договору (день укладання Договору не
враховується) вносить на вкладний рахунок (надалі - Рахунок), відкритий йому згідно з Договором приєднання, грошові
кошти у сумі ____________ (_____________________________________________) (надалі - Вклад)
(сума вкладу цифрами та прописом, валюта вкладу)
1.2.
Строк розміщення Вкладу - з дати зарахування Вкладу, визначеного в п.1 цього Договору, на Рахунок, яке
підтверджується випискою по Рахунку, по «___»________20____ року - день повернення Вкладу.
1.3.
У випадку ненадходження суми Вкладу на Рахунок протягом дня укладання цього Договору / 1 (одного) банківського
дня з дати укладання цього Договору / 2 (двох) банківських днів з дати укладання цього Договору / 3 (трьох) банківських днів
з дати укладання цього Договору, цей Договір є неукладеним.
1.4.
За користування Вкладом, вказаним в п.1 цього Договору, Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти у розмірі
____(__________________) процентів річних.
1.5.
Вклад, визначений в п.1 цього Договору, розміщується без можливості поповнення.
1.6.
Сплата нарахованих Банком, відповідно до умов Договору приєднання, процентів за кожний календарний місяць
строку розміщення Вкладу здійснюється щомісячно, у перший робочий (банківський) день після закінчення звітного
календарного місяця. Проценти за останній календарний місяць строку розміщення Вкладу сплачуються Банком у день
повернення Вкладу. Сплата нарахованих процентів здійснюється Банком шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок Вкладника IBAN______________ у ______________. (для вкладів з виплатою процентів щомісячно)*
або
1.6.
Сплата нарахованих Банком відповідно до умов Договору приєднання процентів за весь строк розміщення Вкладу
здійснюється у день повернення Вкладу шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Вкладника
IBAN___________________ у ________________.(для вкладів з виплатою процентів в кінці строку)*
1.7.
Банк повертає Вкладнику суму Вкладу в строки, вказані в п.1.2 цього Договору, шляхом перерахування грошових
коштів на поточний рахунок Вкладника IBAN_______________ у _____________.*
ІІ.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.
Цей Договір та додаткові угоди до нього є невід’ємною частиною Договору приєднання та Публічної пропозиції АТ
«ЮНЕКС БАНК» на укладання договору комплексного обслуговування суб’єктів господарювання та осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність (надалі – Публічна пропозиція).
2.2.
Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та виконання Вкладником умов п.1.1 цього
Договору і діє до закінчення строку Вкладу, вказаного в п. 1.2. цього Договору.
2.3.
Будь-які зміни та доповнення до цього Договору оформляються шляхом укладання Сторонами додаткових угод до
цього Договору.
2.4.
Всі інші умови розміщення Вкладу встановлено Договором приєднання та Публічною пропозицією.
2.5.
Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. При цьому обидва примірники мають однакову
юридичну силу.
2.6.
Вкладник підтверджує, що ознайомлений та згодний з діючими Тарифами та умовами Публічної пропозиції.
2.7.
На Вклад відкритий в рамках цього Договору приєднання на дату укладення Договору приєднання не поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (для Договору з юридичною особою)
АБО
2.7.
На Вклад відкритий в рамках цього Договору приєднання на дату укладення Договору приєднання поширюються
гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (для Договору з фізичною особою – підприємцем/самозайнятою особою)
(наступний пункт додається для Договору з фізичною особою – підприємцем/самозайнятою особою).
Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад - кошти в готівковій або
безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для
вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту), включаючи нараховані відсотки на такі
кошти.

АТ «ЮНЕКС БАНК»

Додаток 5.1

до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору комплексного обслуговування суб’єктів
господарювання та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність
Додаток 5.1 до Договору на приєднання до Публічної пропозиції
за банківським вкладом «БІЗНЕС» №________ від _________
Терміни, що використовуються в цьому пункті Договору, мають значення згідно чинного законодавства України.
2.8.
На вимогу Вкладника Банк надає витяг з Публічної пропозиції, засвідчений уповноваженим працівником Банку, а
також розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату
звернення:
1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення Вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);
2) сума податків і зборів, які утримуються з Вкладника, за весь строк розміщення Вкладу (для строкових договорів),
зазначений в договорі, із визначенням інформації, що Банк виконує функції податкового агента;
3) сума комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов’язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу.
Я, _____________________________, засвідчую, що ознайомлений(а) з Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб, шляхом проставляння власного підпису на цій Довідці та зобов’язуюсь, не рідше ніж один раз на календарний
рік, самостійно ознайомлюватися, з розміщеною на Офіційному сайті Банку, Довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб _______________________. (підпис Вкладника).
ІІІ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК
ВКЛАДНИК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Найменування:_______________________
«ЮНЕКС БАНК»
Код ЄДРПОУ: 20023569
Код ЄДРПОУ/ідент. код: ________________
Адреса реєстрації: Україна, 03040, Україна, м. Київ, вул.
Адреса реєстрації: Україна, _______,
Васильківська, 14
м. _________, вул. ________________, буд.__
Тел. банку (044) _____________,
Тел. __________________________,
факс (044) _______
факс ________
Код банку: 322539
Адреса для листування: Україна, _________,
Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN):
м.____________, вул.____________, буд._____
UA503000010000032003119701026
Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN):
Відділення банку ____________________
__________________________________
Адреса відділення: Україна, _____, м. __________,
відкритий у банку _______________
вул. _________________________________, буд.__
Код ЄДРПОУ ____________
Тел. відділення банку (__) ________,
факс (__) ____
Посада: _____________________________________
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
М.П.

Другий примірник Договору отримано _____________

Посада: _____________________________________
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
М.П. (за наявності)

/_____________________/

* Якщо виплата Вкладу та/або процентів здійснюється на поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті в іншому банку,
то реквізити такого рахунку вказуються в пп.1.6, 1.7 Договору з відповідними реквізитами SWIFT в такому форматі:
№_____________________ у __________________________, Код банку ____________________,
(заповнюється українською мовою)
Назва та адреса банку отримувача:____________, № рахунку банку:________, SWIFT код банку:_______, Назва та адреса
банку кореспондента:_________, SWIFT код банку кореспондента _________.
(заповнюється російською мовою – для рахунків у російських банках або англійською мовою – для інших країн)

