
 

 
 

 
Заява-Договір №_________ про  Вклад «Класичний Строковий»  

(без пролонгації та дострокового повернення) 

м. ___________ “___” _____________ 20__ р. 

Акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (Банк) та ________________ (Клієнт), уклали цю Заяву-Договір до Договору банківського обслуговування 
(укладеного підписанням Угоди № ____ від «___»_______р.), далі – Договір, про наступне: 

1. Предмет Заяви-Договору 
1.1. На умовах цієї Заяви-Договору Клієнт передає, а Банк зобов‘язується приймати на Вкладний рахунок № _____________________ (далі – “Рахунок”) грошові 
кошти (далі - Вклад) в _______________________ (вид валюти) в сумі ______________________________(_________________________сума прописом) з видачею 
Клієнту на підтвердження внесення Вкладу квитанції Банку або виписки з Рахунку. Банк зобов’язується повертати Клієнтові Вклад та сплачувати проценти на нього 
на умовах та в порядку, встановлених цією Заявою-Договором. 
1.2. Не пізніше семи днів з дати укладання цієї Заяви-Договору Клієнт зобов’язаний здійснити внесення Вкладу на Рахунок в сумі, зазначеній в пункті 1.1. Заяви-
Договору, але не меншій   ________________    (мінімальна сума Вкладу) та не більше максимальної суми Вкладу, визначеної на момент проведення операції 
Тарифами Банку за Вкладними рахунками фізичних осіб. В разі внесення Клієнтом грошових коштів в іншій сумі, ніж зазначена в пункті 1.1. Заяви-Договору, сума 
Вкладу за цією Заявою-Договором вважатиметься такою, що дорівнює фактично внесеній сумі. У випадку невнесення Вкладу в зазначений строк, ця Заява-Договір 
вважається розірваною, а зобов‘язання Сторін – припиненими.  
1.3. Вклад  розміщується Клієнтом на визначений цим пунктом 1.3. Заяви-Договору строк.  
Строк  Вкладу за цією Заявою-Договором складає _____________________________ місяці(ів) / календарних днів з дати  укладення Заяви-Договору. Днем 
закінчення строку Вкладу є  “___”________20.... р.      

2. Проценти за користування Вкладом 
2.1. За користування Вкладом Банк сплачує проценти, розмір яких визначається наступним чином: 

Сума Вкладу /валюта Вкладу _____ (надалі – “ярус”) Процентна ставка, % річних 

1 до __________  

2 від_______ до __________  

3 від_______ до __________  

4 від_______ до _________  

5 від _______  

2.2. Проценти за користування Вкладом сплачуються Клієнту в кінці строку Вкладу за період від  дня, наступного за днем першого внесення суми Вкладу  включно 
до  дня, який  передує дню повернення Клієнту суми Вкладу. Банк сплачує Клієнту проценти за користування Вкладом шляхом їх зарахування на Поточний рахунок 
Клієнта № ______________________.  

3. Порядок внесення та повернення Вкладу 
3.1. Банк приймає від Клієнта грошові кошти на Рахунок готівкою або шляхом безготівкового перерахування з Поточного (их) рахунку (ів) Клієнта в Банку (МФО 
380805). Після внесення Клієнтом Вкладу на Рахунок   згідно пункту1.2.  Заяви - Договору, здійснення додаткових внесків на Рахунок (поповнення Вкладу) не 
дозволяється. 
3.2. Клієнт має право вимагати, а Банк зобов’язаний повернути Клієнту  повну суму Вкладу виключно  із закінченням строку Вкладу у  визначену пунктом 1.3. 
Заяви-Договору дату закінчення строку Вкладу.  
3.3. Дострокове повернення  Вкладу  (або його частини) в інший строк, ніж передбачено пунктом 3.2.  цієї Заяви-Договору, не  дозволяється.  
3.4. Повернення Вкладу здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на Поточний рахунок Клієнта в Банку № __________________ в передбачену 
пунктом 1.3. Заяви-Договору дату. 

4. На Вклад поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), за виключенням випадків, коли на дату підписання цієї Заяви-Договору 
 або в процесі обслуговування відкритого в рамках цієї Заяви-Договору Рахунку  до Вкладу застосовуються умови, за яких згідно вимог законодавства України Фонд 
не відшкодовує кошти за Рахунками та які  визначені пунктом  8.6.Статті 8 Розділу 1  Правил, а також розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за 
адресою http://www.fg.gov.ua. 
5. Клієнт визнає та підтверджує, що на взаємовідносини Сторін за цією Заявою-Договором поширюються положення Договору. Клієнт зобов’язується дотримуватись 

умов Договору, Правил, зокрема, тих положень, що регламентують умови відкриття та обслуговування Вкладних рахунків. Усі терміни в цій Заяві-Договорі 
застосовуються в розумінні, визначеному Договором. 

6.  Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з чинною редакцію Правил та Тарифів Банку за Вкладними рахунками фізичних осіб. Станом на дату підписання цієї 
Заяви-Договору Клієнт підтверджує дотримання всіх засвідчень та гарантій, визначених Договором, а також дійсність Згоди на розкриття банківської таємниці та 
обробку персональних даних. 

7.  Станом на дату підписання Заяви-Договору Клієнт підтверджує (обрати необхідне): 

 Клієнт не є зареєстрованим(ною) в якості фізичної особи-підприємця та/або не здійснюю незалежну професійну діяльність (відповідно до п. 14.1.226 ст. 14 
Податкового кодексу України); 

 Клієнт зареєстрований(а) в якості фізичної особи-підприємця/здійснюю незалежну професійну діяльність ______________________________ (зазначити, яку 
саме діяльність); 
 

8.  Клієнт підтверджує достовірність своєї адреси та інших реквізитів, повідомлених Банку до підписання цієї Заяви-Договору. 

БАНК КЛІЄНТ 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 
01011, Київ-11, вул. Лєскова, 9 
Інформаційний центр: (800) 500-500, (044) 490-88-88 
Відділення __________________________________ 
ПІБ: ________________________________________ 
Довіреність № ________________ від ___.____._____р. 
Підпис: ________________________________________ 

ПІБ: __________________________________________________ 
Паспорт: серія _____ номер _________, виданий ____________________________________ 
____________________ __.__.____ р. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків________________ 
(ідентифікаційний номер) 

 
 

Підпис: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


