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ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ №_____від_______ 
до  Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництв – клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК» (ДКБО СГ)   

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ  

Клієнт Банку/Вкладник  

В особі (для юридичної особи)  

Який діє на підставі (для юридичної особи)  

Місцезнаходження (юридична адреса)  

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер платника податків  

Прошу розмістити ВКЛАД на умовах: 
 

 

ВИД ВКЛАДУ  

http://www.radabank.com.ua/ua/depozity-1.html 

 

 

СУМА ВКЛАДУ та валюта  ________________(грн, дол, евро)  

Дата внесення вкладу «__»_______2017 р. Дата повернення вкладу «__»_______2017 р. 

Вкладний рахунок № _________________________ 

Поповнення вкладного рахунку  

(вказується можливість здійснення поповнення рахунку та 

мінімальна сума поповнення) 

 

Проценти за вкладним рахунком сплачуються: 

(вказується строк та метод виплати процентів по вкладу) 
 
та при повному поверненні коштів Вкладнику 

Відсоткова ставка є фіксована і складає, процентів річних _________ % 

За умови дострокового повернення Вкладу (його частини) за 

ініціативою Клієнта, процентів річних 
_________ % 

Незнижувальний залишок (вказується мінімальна сума, що 

повинна залишатись на рахунку) 
 

Часткове зняття (вказується можливість здійснення 

часткового зняття) 
 

Продовження строку залучення Вкладу:  

Реквізити для повернення суми Вкладу та нарахованих 

процентів  

 

Підписанням цієї Заяви про розміщення банківського Вкладу (далі - Заява) Клієнт надає АТ «АБ «РАДАБАНК»  

(надалі - Банк) свою згоду на оформлення банківського Вкладу  на умовах, викладених у цій Заяві, а також повністю 

та безумовно приймає пропозицію Банку укласти ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ – КЛІЄНТІВ АТ «АБ «РАДАБАНК»  (надалі – ДКБО СГ) на умовах, 

зазначених в ДКБО СГ. Підтверджує, що перед подання цієї Заяви ознайомився з Умовами Вкладів та умовами ДКБО 

СГ, які знаходиться на Офіційному сайті Банку за електронною адресою http://www.radabank.com.ua та/або в установі 

Банку, з ними погодився і зобов’язується виконувати. 

Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджую, що ознайомлений та згодний з тим, що:  

- в разі прийняття Банком цієї Заяви, Клієнт укладає в письмовій формі Договір банківського Вкладу, який 

складається з ДКБО СГ та цієї Заяви. Підтверджує досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору банківського 

Вкладу, які передбачені законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в цій 

Заяві.  

- із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних 

валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. №492 ознайомлений, та 

вимоги цієї Інструкції є обов’язковими.  

- у випадку наявності Заборгованості перед Банком за будь-яким кредитним договором або іншої 

заборгованості перед Банком (за договором поточного рахунку, розрахунково-касове обслуговування тощо) та/або 

якщо Клієнт виступає Заставодавцем за будь-яким кредитним договором, укладеним між третьою особою (далі- 

Боржник) та Банком та надає в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором майнові права на 

отримання банківського Вкладу, згідно Договору банківського Вкладу або іншої заборгованості перед Банком за 

договорами, укладеними між Боржником та Банком, за якими Клієнт виступає Заставодавцем, та погоджується, що з 

Банком дійшли згоди про наступне: 

з моменту, коли у Клієнта виникає прострочена Заборгованість перед Банком за будь-яким договором, 

укладеним з Банком та/або у Банку виникає право вимагати від Клієнта погашення простроченої заборгованості та/або 

отримання Банком від Клієнта письмової вимоги про дострокове повернення Вкладу (розірвання Договору 

банківського Вкладу) або коли у Боржника виникає прострочена Заборгованість перед Банком за будь-яким 

договором, укладеним з Банком, за яким Клієнт виступає Заставодавцем та/або у Банку виникає право вимагати від 

Боржника погашення простроченої заборгованості за будь-яким договором, укладеним з Банком, за яким Клієнт 

виступає Заставодавцем, Клієнт надає згоду Банку, а Банк має право достроково розірвати Договір банківського 

Вкладу. При цьому, у випадку такого розірвання, грошові кошти, що знаходяться на Вкладному рахунку, 

перераховуються на Поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. Момент зарахування суми Вкладу і нарахованих 

процентів на Поточний рахунок є моментом повернення Вкладу. Про факт такого розірвання Банк повідомляє Клієнта 

http://www.radabank.com.ua/ua/depozity-1.html
http://www.radabank.com.ua/ua/publichnye-dogovora-2.html
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в порядку, визначеному Розділом 12 ДКБО СГ. При цьому датою розірвання Договору банківського Вкладу є дата, 

зазначена в повідомленні Банку; 

- розмір процентної ставки у випадку дострокового розірвання Договору банківського Вкладу за цих умов 

встановлюється згідно умов п. 10.5.4. ДКБО СГ; 

-  якщо кошти, що знаходяться на Вкладному рахунку за Договором банківського Вкладу, є предметом застави 

згідно Договору застави майнових прав, Клієнт може дострокового витребувати Вклад або його частину лише за 

згодою Банку.  

- під ознайомленням Клієнта в письмовій формі розуміється одна з дій, вчинених Клієнтом та/або Банком згідно 

з Розділом 12 ДКБО СГ.  

- якщо це передбачено вимогами діючого законодавства України Банк може виступати податковим агентом 

щодо сплати до бюджету суми податку та зборів, нарахованих за ставкою та строки, визначеною Податковим 

Кодексом, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суму Вкладу.  

Ця Заява складена в двох примірниках, її підписання Сторонами та внесення грошових коштів на Вкладний 

рахунок є підтвердженням оформлення банківського Вкладу та укладення Договору банківського Вкладу на умовах 

ДКБО СГ. 

 

+ У РАЗІ РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ФОП 

 

Підписанням цієї Заяви Я підтверджую, що ознайомлений в письмовій формі про умови гарантування Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) відшкодування коштів за цим вкладом, передбачених Розділом 17 

ДКБО СГ;  
Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти та сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлені 

частиною четвертою статті 26 Закону України Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з якими можна 

ознайомитися на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет www.fg.gov.ua.  

Нарахування процентів за договором припиняється у день початку процедури виведення Фондом 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).  

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 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).  

Підтверджую, що до підписання договору під підпис ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб  

______________________(ФОП __________________)(Підпис) 

  
Для Клієнтів Фізичних осіб-підприємців: 

На цей вклад на дату укладення договору поширюються / не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб  

 

 

 

БАНК    

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

«РАДАБАНК» 

(реквізити вказані в розділі «РЕКВІЗИТИ БАНКУ» 

ДКБО СГ) 

 

В особі_(ПІБ, посада)_________________________ 

Якій діє на підставі_(статут, довіреність)______________ 

 

___________________  

м.п.     підпис 

 

 
Виконавець____________ 

                   КЛІЄНТ * 

_________________________________ 

місцезнаходження якого за адресою:  

________________________________________ 

Код ЄДРПОУ  

п/р № ___________ у АТ «АБ «РАДАБАНК»,  

код банку 306500 

       ___________________  

Тел.______________ 

Email_______________ 

*Підписом Клієнта підтверджується отримання другого  екземпляру ДКБО СГ та ознайомлення з тарифами банку. 

 

 
 

http://www.fg.gov.ua/

