ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)
<_> №<_>

«___» _________20__р.

<_>

Акціонерне товариство «Банк Форвард», надалі – «Банк», в особі <_>, який (яка) діє на підставі <_>, з однієї сторони, та
громадянин (-ка) <_>, надалі – «Вкладник», з іншої сторони, разом по тексту іменуються - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали
цей Договір банківського вкладу (депозиту) <_> (надалі – Договір) про наступне:
Стаття 1. Предмет Договору
1.1.
Вкладник вносить, а Банк приймає грошові кошти Вкладника (далі – Вклад) та зараховує їх на вкладний (депозитний) рахунок
№ <_> (далі – Депозитний рахунок) у <_>, що відкривається Банком на ім’я Вкладника, і зобов'язується виплачувати Вкладнику суму
Вкладу та проценти на неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором та Умовами обслуговування вкладів фізичних осіб
АТ «Банк Форвард» (далі – Умови).
Стаття 2. Умови розміщення Вкладу
2.1. Банк приймає Вклад на наступних умовах:
1) Вид (тип) Вкладу
Строковий Вклад
2) Назва банківського Вкладу
<_>
3) Початкова Сума Вкладу:
<_> (<_> )
4) Строк розміщення Вкладу:
Строк Вкладу:
<_> (<_>) <_>
Вклад розміщується

з дати укладення Договору - <_>, по <_> (надалі – День закінчення
Строку Вкладу).
<_>
<_>

Незнижувальний залишок:
Внесення додаткових внесків:
Банк нараховує проценти на Суму Вкладу за ставкою:
Сума Вкладу:
Ставка:
<_>
<_> % річних. <_>
8) Періодичність сплати нарахованих процентів:
<_>, та/або у випадку Дострокової вимоги повної суми Вкладу.
9) Банк сплачує проценти
на рахунок Вкладника: <_>
10) Банк сплачує суму Вкладу
на рахунок Вкладника: <_>
11) Автоматична пролонгація Договору та Строку Вкладу:
<_>
2.2. В кожному випадку автоматичного подовження (пролонгації) Договору, якщо це передбачено п. 2.1. Договору, Банк нараховує
проценти на Суму Вкладу протягом нового Строку Вкладу, що відповідає Строку Вкладу, вказаному в п. 2.1 Договору, на умовах та за
процентною ставкою, що діє в Банку на день пролонгації Договору для банківських вкладів з відповідною назвою та може відрізнятись від
Ставки, встановленої п.2.1. Договору для першопочаткового Строку Вкладу.
2.3. Банк має право в порядку, передбаченому Умовами, встановлювати обмеження на внесення додаткових внесків на Депозитний рахунок
та/або відмінити автоматичну пролонгацію Договору.
2.4. Сторони погодились, що Умови є невід’ємною частиною Договору та розміщені на офіційному сайті Банку (www.forward-bank.com) а
також на інформаційних стендах у відділеннях Банку, де Вкладник зобов’язаний регулярно ознайомлюватись з чинною редакцією Умов.
2.5. Підписуючи даний Договір, Вкладник підтверджує, що він ознайомлений, розуміє і повністю згоден з усіма положеннями Договору та
Умов і зобов'язується неухильно їх дотримуватись.
2.6. Виконання Вкладником умов проведення Акцій «Бонус», «Бонус за поточними рахунками», «Бонус за поточними рахунками для
клієнтів пенсійного віку», «Бонус для клієнтів пенсійного віку», «Бонус до Дня заощаджень», «Бонус за поточними рахунками до Дня
заощаджень» або будь-яких інших акційних умов, що впроваджуються Банком (надалі – Акції), які розміщені на офіційному сайті Банку
(www.forward-bank.com) передбачає виплату Винагороди Клієнту у строк, в розмірі, та в порядку, які зазначені в офіційних умовах
проведення Акцій, що діють в Банку на день підписання Сторонами цього Договору.
<_>
Стаття 3. Реквізити та підписи Сторін
5)
6)
7)

Банк:
АТ «Банк Форвард»
Місцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
Ідентифікаційний код 34186061
ІПН 341860626597
Свідоцтво платника ПДВ № 100268633
Кореспондентський рахунок № 32001120101026 в Національному
банку України, код банку 300001

Вкладник:

<_>
Адреса реєстрації: <_>
Паспорт: <_>
Виданий : <_>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: <_>

<_>
____________________ /<_>/

____________________ /<_>/
М.П.

Примірник Договору отримав

__________________/<_>/

Підтверджую, що до підписання цього Договору я був ознайомлений з умовами гарантування вкладів, а саме:
- з вимогами статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», включаючи випадки в яких Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб не відшкодовує кошти вкладникам, що зазначені у п.4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та інформація про що
розміщена на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua);
- про суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами відповідно до інформації,що зазначена на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб в мережі Інтернет за посиланням: http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia;
- щодо припинення нарахування процентів за договором у день початку процедури виведення Фондом гарантування 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);
- щодо відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті, що 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);
- з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена за посиланням: http://www.forward-bank.com/deposits/about/garantuvannya-vkladiv/.

__________________/<_>/

