
 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

моє ім’я 

Типова форма договору банківського вкладу «МІЙ ДЕПОЗИТ» на ім’я фізичної особи 

  

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

(індивідуальна частина) 
 «[назва вкладу]»                                                    
[зазначається право поповнення та періодичність виплати %]  

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі – Банк), 

в особі                      [посада, прізвище, ім’я та по батькові]                                                                                       ,  

який(яка) діє на підставі [документ – підстава: наказу/довіреності №__ від «__» ____ 20__р.], з однієї сторони, 

і  

                         [прізвище, ім’я та по батькові Вкладника]                         (далі – Вкладник) який є 

[резидент/нерезидент], з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожен окремо - Сторона), уклали цей 

Договір банківського вкладу фізичної особи   (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Вкладник, підписанням цього Договору (індивідуальна частина) приєднується до Договору банківського 

вкладу фізичної особи, публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку за адресою 

www.oschadbank.ua,  (далі – Договір (публічна частина))  з розміщення строкового банківського вкладу на 

умовах та параметрах визначених Договором на: 

 

 

1.2. Цей Договір (індивідуальна частина) є двостороннім правочином Вкладника і Банку, невід’ємною 

частиною Договору банківського вкладу фізичної особи (публічна частина) і містить індивідуальну частину 

договору в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» щодо послуги (фінансової  операції), зазначеної в цьому Договорі (індивідуальна частина):  

Фінансова 

операція 

Розмір 

фінансового 

активу 

Строк внесення 

фінансового активу 
Умови взаєморозрахунків 

Залучення 

Вкладу 

Визначається 

в п.2.2. 

Договору 

(індивідуальна 

частина) 

відповідно до умов 

Договору 
внесення готівкою коштів на Рахунок для обліку 

Вкладу в день укладання Договору (індивідуальна 

частина) або здійснення безготівкового 

перерахування коштів на Рахунок для обліку 

Вкладу протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з 

дати підписання Договору (індивідуальна частина) 

 

2. УМОВИ/ПАРАМЕТРИ РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ договору (індивідуальна 

частина) 
хххххххххх 

Дата договору 

(індивідуальна частина) 
“__” ________202_ р. 

Місце укладення 
[назва населеного 

пункту]                                                                                                                                                                         

Назва вкладу 

[НАЗВА ВКЛАДУ] 2.1. 

Вид вкладу 

Строковий 

Валюта 

[валюта] 

Термін 

вкладу 
[хх] місяців 

Процентна ставка, % річних* 

[цифрою]  

[(прописом)] 

 

2.2. 
Початкова сума 

вкладу* 
[цифрою] [прописом] 

2.3. Дата повернення 

Вкладу* 
хх.хх.ххххр. 

UAхххххххххххххххххххххххххх 

2.6. Рахунок повернення Вкладу UAхххххххххххххххххххххххххх 

2.7. 
Виплата нарахованих 

процентів 

[періодичність] на рахунок, зазначений в [п.2.4. або п.2.5.], в порядку 

згідно розділу 7 Договору (публічна частина) 

2.8. Поповнення Вкладу передбачено, в порядку згідно розділу 8 Договору (публічна частина) 

2.9. Автоматичне 
продовження 

передбачено, в порядку згідно розділу 9 Договору (публічна частина) 

 2.10. Повернення Вкладу  в порядку та на умовах згідно розділу 10 Договору (публічна частина) 

2.5. Рахунок виплати % 

2.4. Рахунок обліку Вкладу UAхххххххххххххххххххххххххх 

[прізвище, ім’я та по батькові Вкладника] 

http://www.oschadbank.ua/


 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

* - Значення на момент укладення Договору (індивідуальна частина), можуть змінюватися протягом дії 

Договору (індивідуальна частина) відповідно до умов Договору (публічна частина) без укладення 

додаткового договору до цього Договору (індивідуальна частина) та Договору (публічна частина). 

 

3. ІНФОРМУВАННЯ ВКЛАДНИКА 

3.1. Сторони домовились, що на виконання вимог пункту 15 Положення про інформаційне забезпечення 

банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою правління 

НБУ №141 від 28.11.2019р., інформування про: дату, баланс Рахунку та суму здійснення операції за 

Рахунком реалізуються на підставі проставленої в колонці «Статус інформування» позначки «Обрано» та 

зазначених Вкладником в колонці «Реквізити каналу для комунікації» фактичних реквізитів обраного 

каналу для комунікації: 

Статус 

інформування 

Канал для комунікації Реквізити каналу 

для комунікації 

 смс-інформування*  

 месенджер: VIBER 
(в разі неможливості успішного  відправлення повідомлення на канал комунікації 

VIBER, повідомлення надсилається шляхом відправлення смс-повідомлення за 
реквізитами зазначеними для каналу комунікації VIBER) 

 

 електронна пошта*  

 

Інтернет-банкінг* 

Можливо обрати виключно 

у випадку наявності у 

Вкладника підключеного 

інтернет-банкінгу АТ 

«Ощадбанк» - Ощад24/7. 

У випадку не обрання Вкладником  каналу для комунікації та/або не зазначення реквізитів каналу для 

комунікації, ризик, пов’язаний з неотриманням інформації, передбаченої Договором, покладається на 

Вкладника. 

*- за умови технічної реалізації Банком. 

 

4. Підписанням Договору (індивідуальна частина) Вкладник підтверджує:   

4.1. що він до укладання даного Договору (індивідуальна частина) ознайомлений з умовами Договору, у тому 

числі Договору (публічна частина), зміст якого йому повністю зрозумілий; 

4.2. факт приєднання до Договору Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», розміщеної 

на офіційному сайті Банку за адресою www.oschadbank.ua, в порядку та на умовах, визначених Договором; 

4.3. що йому відомо, що сторона Договору банківського вкладу фізичної особи, 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, реалізація даного права здійснюється у порядку визначеному у розділі 17 Договору (публічна 

частина); 

4.4. що йому відомо, що за невиконання або неналежне виконання Банком обов’язків за Договором, Банк несе 

відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України, а також відповідно до розділу 16 Договору 

(публічна частина); 

4.5. що йому відомо про право відмовитись від Договору шляхом невиконання вимог п. 11.2.5. Договору 

(публічна частина), а саме: невнесення готівкою кошти на Рахунок для обліку Вкладу в день укладання 

Договору (індивідуальна частина) або нездійснення безготівкового перерахування коштів на Рахунок для 

обліку Вкладу протягом 15 днів  (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Договору (індивідуальна 

частина), або здійснення безготівкового перерахування коштів на Рахунок для обліку Вкладу протягом 15 

днів  (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Договору (індивідуальна частина) в сумі меншою, ніж 

визначено в п.2.12. Договору (індивідуальна частина); 

4.6. факт отримання належного йому примірника Договору (індивідуальна частина) шляхом отримання 

примірнику Договору (індивідуальна частина). 

4.7. що надає згоду на розкриття (передачу) його персональних даних, конфіденційної інформації, та 

інформації, що становить банківську таємницю, яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання 

Договору.  Крім того, підписанням цього Договору (індивідуальна частина) підтверджує свою згоду/надає 

дозвіл на обробку його персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» та 

умов Договору.  

5. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВКЛАДНИКА   

2.12. 
Мінімальна початкова 

сума Вкладу 

[цифрою]([прописом])гривень/[цифрою]([прописом])доларів 

США/[цифрою]([прописом]) Євро відповідно до валюти Вкладу. 

 

2.11. не передбачено  

Дострокове повернення 

Вкладу(частини) за 

ініціативою Вкладника 

http://www.oschadbank.ua/


 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

5.1. Протягом дії Договору банківського вкладу фізичної особи Тарифи за додаткові послуги, що 

безпосередньо пов’язані з укладенням Договором банківського вкладу фізичної особи можуть бути 

змінені за умови виконання Банком зобов’язання проінформувати Вкладника про відповідні зміни 

відповідно до п. 5.3. Договору (індивідуальна частина). 

5.2. Протягом дії Договору Тарифи за додаткові послуги, що безпосередньо не пов’язані з укладенням 

Договору можуть бути змінені Банком без зобов’язання Банка інформувати Вкладника про відповідні 

зміни.  

5.3. Банк зобов’язаний повідомити Вкладника про: 

5.3.1. зміни Тарифів за додаткові послуги, що безпосередньо пов’язані з укладенням Договору, та про 

зміни в умовах надання послуги. Порядок інформування Вкладника про зміни в Тарифах та умовах 

надання банківських послуг визначено в п.11.3.9. Договору (публічна частина); 

5.3.2. зміни до Договору (публічна частина). Порядок інформування Вкладника про зміни до Договору 

(публічна частина) визначено в розділі 18 Договорі (публічна частина); 

5.3.3. про нову дату повернення Вкладу та процентну ставку встановлену під час автоматичного 

продовження Строку Вкладу. Порядок інформування Вкладника про зміни до Договору (публічна 

частина) визначено в п.11.3.8. Договору (публічна частина).  

5.4. З питань виконання  сторонами умов Договору Вкладник може звернутися до Банку шляхом подання 

Банку письмового звернення, яке відповідає вимогам Закону України «Про звернення громадян» за 

адресою: Україна, 01001, м.Київ, вул. Госпітальна 12-г або за контактними телефонами: 0-800-210-800 

(безкоштовно по всій території України), +38-044-363-01-33 або на електронну адресу Банку contact-

centre@oschadbank.ua або за допомогою системи отримання зворотнього зв’язку від клієнтів Банку, яка 

включає управління скаргами та запитами клієнтів https://www.oschadbank.ua/ua/callback. 

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду 

звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів. 

5.5. З метою розміщення банківського вкладу в межах Договору в разі відсутності відкритого поточного 

рахунку з використанням платіжної картки у Банку на момент укладання Договору, додаткові послуги 

Банку, які Вкладник отримує в межах Договору: відкриття поточного рахунку з використанням платіжної 

картки.  

5.6. Уповноваженими державними органами, до яких має право звернутися Вкладник з питань захисту прав 

споживачів фінансових послуг є: 

1) Національний банк України; 

2) суд. 

5.7. Вкладник має право отримати засвідчений уповноваженою особою Банку Договір (публічна частина), 

дійсний на дату надання відповідного документу Вкладнику. 

5.8. Наслідки невиконання або неналежного виконання Банком обов'язків за Договором: у разі 

несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли Вкладнику, їх безпідставного 

списання Банком з рахунка Вкладника або порушення Банком розпорядження Вкладника про 

перерахування грошових коштів з його рахунка Банк повинен негайно після виявлення порушення 

зарахувати відповідну суму на рахунок Вкладника або належного отримувача, сплатити проценти та 

відшкодувати документально підтверджені завдані збитки. 

5.9. Підписуючи Договір (індивідуальна частина) Вкладник розуміє, що у випадку якщо в умовах Договору 

зазначено посилання на пункт в іншому розділі Договору то така умова конкретизується в пункті, на який 

зроблено посилання. 

5.10. Для даного типу договору законодавством не передбачено права Вкладника розірвати Договір чи 

припинити за вимогою Вкладника зобов'язання за Договором. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Договору (індивідуальна частина) і діє до 

повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  

6.2. Дія Договору (індивідуальна частина) може бути припинена відповідно до умов припинення дії Договору 

(публічна частина). 
6.3. Всі терміни та скорочення, що вказані, за текстом цього Договору (індивідуальна частина), вживаються в 

значеннях, визначених Договором (публічна частина), з яким Вкладник ознайомлений на момент 
підписання цього Договору (індивідуальна частина). 

6.4. Права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов 
Договору банківського вкладу фізичної особи, порядок зміни і припинення його дії, визначається умовами 
Договору (публічна частина). 

6.5. Договір набирає чинності з дня приєднання Вкладника до Договору.   
6.6. Вкладник, шляхом підписання цього Договору (індивідуальна частина), підтверджує отримання 

інформації, зазначеної в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» та ознайомлення з нею до моменту укладення Договору. 

mailto:contact-centre@oschadbank.ua
mailto:contact-centre@oschadbank.ua


 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

6.7. Дату укладання Договору (індивідуальна частина)  Сторонами зазначено на першій сторінці Договору 

(індивідуальна частина). 

6.8. Договір (індивідуальна частина) складено у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий – 

у Вкладника. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом. 

 

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 

 

 

 

  

БАНК: ВКЛАДНИК: 

Акціонерне товариство 

 «Державний ощадний банк України» 

[прізвище, ім’я та по батькові Вкладника] 

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців 00032129 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 
 №[РНОКПП] 

Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г Місце реєстрації:         [повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

Адреса філії/ТВБВ Банку:        [ повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

Фактичне місце проживання:  [повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

представника Вкладника [Назва документу, що посвідчує особу]: [серія, № документу], 
виданий [орган, що видав, дата видачі] 

Телефон: [номер телефону] Телефон: [номер телефону] 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК БАНКУ: 

 

__________________________________________________ 
(підпис Вкладника) 

[прізвище, ім’я та по батькові працівника] 

 

__________________________________________________ 
(підпис уповноваженого працівника Банку) 

 

М.П. 

 

 



 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

Типова форма договору банківського вкладу «МІЙ ДЕПОЗИТ» на ім’я фізичної особи 

  

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР 

ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО 

ВКЛАДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

(індивідуальна частина) 
 «[назва вкладу]»                                                    

[зміна рахунка виплати процентів та/або рахунка повернення Вкладу] 

[зміна дати повернення Вкладу за згодою сторін нарахуванням процентів відповідно п.5.4. Договору 

(публічна частина)] 

[зміна дати повернення Вкладу за згодою сторін нарахуванням процентів відповідно п.5.6. Договору 

(публічна частина)] 

[зміна дати повернення Вкладу за згодою сторін нарахуванням процентів відповідно п.5.7. Договору 

(публічна частина)] 

[зміна каналу інформування та/або реквізитів каналу комунікацій] 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі – Банк), 

в особі                      [посада, прізвище, ім’я та по батькові]                                                                                       ,  

який(яка) діє на підставі [документ – підстава: наказу/довіреності №__ від «__» ____ 20__р.], з однієї сторони, 

і  

                         [прізвище, ім’я та по батькові Вкладника]                         (далі – Вкладник) який є 

[резидент/нерезидент], з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей 

додатковий договір до Договору банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) №  [хххххххххх] 

від «__» ____ 20__р  (далі – Додатковий договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

[для зміни рахунка виплати процентів та/або рахунка повернення Вкладу] 
1.1. Викласти в наступній редакції п.2.5. та п.2.6. розділу 2 Договору (індивідуальна частина), а саме: 

 

   

 

 

[для зміни дати повернення Вкладу за згодою сторін з перерахунком % відповідно п.5.4. Договору 

(публічна частина)] 
1.1. Викласти в наступній редакції п.2.3. розділу 2 Договору (індивідуальна частина), на підставі п.10.3. та з 

застосуванням при нарахуванні процентів за Строк Вкладу п.5.4. Договору (публічна частина), а саме: 

 

   

 

[для зміни дати повернення Вкладу за згодою сторін без перерахунка % відповідно п.5.6. Договору 

(публічна частина)] 
1.1. Викласти в наступній редакції п.2.3. розділу 2 Договору (індивідуальна частина), на підставі п.10.3. 

Договору (публічна частина) та з застосуванням при нарахуванні процентів за Строк Вкладу п.5.6. 

Договору (публічна частина), а саме: 

 

   

 

[для зміни дати повернення Вкладу за згодою сторін без перерахунка % відповідно п.5.7. Договору 

(публічна частина)] 

1.1. Викласти в наступній редакції п.2.3. розділу 2 Договору (індивідуальна частина), на підставі п.10.3. 

Договору (публічна частина) та з застосуванням при нарахуванні процентів за Строк Вкладу п.5.7. 

Договору (публічна частина), а саме: 

 

   

 

[для зміни каналу комунікації та/або реквізитів каналу комунікацій] 
1.1. Викласти в наступній редакції п.3.1. розділу 3 Договору (індивідуальна частина), а саме: 

«3.1.Сторони домовились, що на виконання вимог статті 15 «Положення про інформаційне забезпечення 

банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг», яке затверджене постановою правління 

НБУ №141 від 28.11.2019р., інформування про: дату, баланс Рахунку та суму здійснення операції за 

Рахунком реалізуються на підставі проставленої в колонці «Статус інформування» позначки «Обрано» та 

№ додаткового договору хххххххххх 

Дата додаткового договору “__” ________202_ р. 

Місце укладення 
[назва населеного 

пункту]                                                                                                                                                                         

UAхххххххххххххххххххххххххх 

2.6. Рахунок повернення Вкладу UAхххххххххххххххххххххххххх 

2.5. Рахунок виплати процентів 

2.3. Дата повернення 

Вкладу* 
хх.хх.ххххр. 

2.3. Дата повернення 

Вкладу* 
хх.хх.ххххр. 

2.3. Дата повернення 

Вкладу* 
хх.хх.ххххр. 



 

Підпис уповноваженого працівника Банку____________           Підпис Вкладника_____________ 

 

зазначених Вкладником в колонці «Реквізити каналу для комунікації» фактичних реквізитів обраного 

каналу для комунікації: 

Статус 

інформування 

Канал для комунікації Реквізити каналу 

для комунікації 

 смс-інформування*  

 месенджер: VIBER 
(в разі неможливості успішного  відправлення повідомлення на канал комунікації 

VIBER, повідомлення надсилається шляхом відправлення смс-повідомлення за 

реквізитами зазначеними для каналу комунікації VIBER) 

 

 електронна пошта*  

 

Інтернет-банкінг* 

Можливо обрати виключно 

у випадку наявності у 

Вкладника підключеного 

інтернет-банкінгу АТ 

«Ощадбанк» - Ощад24/7. 

*- за умови технічної реалізації Банком. 

 

2. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Додатковий договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за Договором (індивідуальна частина).  

2.2. Всі інші умови Договору (індивідуальна частина), не передбачені цим Додатковим договором, 

залишаються незмінними, і Сторони підтверджують свої зобов’язання за ними. 

2.3. Додатковий договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий – у Вкладника. 

Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом. 

2.4. Підписанням Додаткового договору Вкладник підтверджує факт отримання належного йому примірника 

Додаткового договору. 

 

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАНК: ВКЛАДНИК: 

Акціонерне товариство 

 «Державний ощадний банк України» 

[прізвище, ім’я та по батькові Вкладника] 

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців 00032129 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 
 №[РНОКПП] 

Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г Місце реєстрації:         [повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

Адреса філії/ТВБВ Банку:        [ повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

Фактичне місце проживання:  [повне найменування філії/відділення] 

                                     [індекс пошт. відділення], [область], [район], 

[назва населеного пункту], [назва вулиці], [№будинку], [квартира] 

представника Вкладника [Назва документу, що посвідчує особу]: [серія, № документу], 
виданий [орган, що видав, дата видачі] 

Телефон: [номер телефону] Телефон: [номер телефону] 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК БАНКУ: 

 

__________________________________________________ 
(підпис Вкладника) 

[прізвище, ім’я та по батькові працівника] 

 

__________________________________________________ 
(підпис уповноваженого працівника Банку) 

 

М.П. 

 

 


