ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ # 4.3.
до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК»
в частині розміщення банківського вкладу (депозиту)
м. __________

«___» __________ 202__ р.

Найменування Клієнта

_______________

Код за ЄДРПОУ Клієнта/
РНОКПП Клієнта

_______________

При відкритті поточного рахунку в Банку:
Згідно з Договором банківського рахунку та комплексного надання послуг № ________ від «___»________ 202__ р. підписанням цієї Заяви Клієнт
приєднується до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» в частині розміщення банківського вкладу
(депозиту) на наступних умовах:
При відсутності відкритого поточного рахунку в Банку:
Підписанням цієї Заяви Клієнт приєднується до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» на наступних умовах:
Найменування депозитного продукту

Строковий депозит

Валюта Вкладу

_____

Cтрок Вкладу

_____ календарних днів

Депозитний рахунок Клієнта

_____

Реквізити Поточного рахунку Клієнта

_____

Порядок повернення Вкладу

На поточний рахунок, зазначений в цій заяві

На підставі цієї Заяви Банк відкриває депозитний рахунок для розміщення та обліку грошових коштів Вкладника внесених на умовах (сума,
процентна ставка, порядок нарахування та сплати процентів, повернення Вкладу та ін.), що визначаються у Листі-запиті щодо розміщення
вкладу у порядку, що визначений у Правилах обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК», та не потребує укладання
додаткових договорів.
Ця Заява разом із Додатком, в якому визначені умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за
вкладом (депозитом), Правилами обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «ТАСКОМБАНК» та Листом-запитом щодо розміщення
вкладу разом складають Договір банківського вкладу «Строковий депозит».
Номер Договору банківського вкладу «Строковий депозит»

СД- _____

Дата Договору банківського вкладу «Строковий депозит»

_____

Дата закінчення строку дії Договору банківського вкладу «Строковий депозит»

_____

КЛІЄНТ
Найменування Клієнта
Місцезнаходження:__________________________________

БАНК
АТ «ТАСКОМБАНК»
Місцезнаходження:_______________________________

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП Клієнта: __________________
п/р № ________________________________ у найменування
відділення Банку у м.________________________________,

кор/р ________________________________________в НБУ
Код за ЄДРПОУ:____________________________________
ІПН:_________________________________________________
Св. платника ПДВ___________________________________
тел./факс:____________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

тел./факс:____________________________________________
Посада керівника
_______________
/ПІБ керівника/
М.П.

______________________________________

Посада керівника
_______________
/ПІБ керівника/
М.П.

Примірник оригіналу даної Заяви отримав:
(підпис)

(ПІБ)
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Додаток до Заяви на приєднання #4.3.
(для фізичних осіб-підприємців)
1. Умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за вкладом (депозитом).
1.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) гарантує Клієнту (вкладнику) Банку відшкодування коштів за його вкладами
(коштами, що розміщенні на Рахунках) та відшкодовує кошти в розмірі вкладів, включаючи проценти (відсотки), станом на день початку
процедури виведення Фондом банку з ринку, у розмірі, що не перевищує встановлений законодавством граничний розмір відшкодування
коштів за вкладами, який на дату укладення Заяви-підтвердження розміщення депозиту фізичної особи становить 200 тисяч гривень.
Нарахування процентів (відсотків) за вкладами (коштами, що розміщенні на Рахунках) 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).
1.2. Фонд гарантує кошти у готівковій і безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, розміщені Клієнтом (вкладником)
на умовах договору банківського вкладу, банківського рахунку або шляхом оформлення іменного депозитного сертифікату.
1.3. Виплати гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України. Відшкодування коштів за вкладом (коштів, що
розміщенні на Рахунках) в іноземній валюті відбувається у національній валюті 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 ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом (коштів, що розміщенні
на Рахунках) в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні
до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
1.4. Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів,
але не більше визначеного законодавством розміру.
1.5. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом
перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.
1.6. Фонд не відшкодовує кошти:
передані Банку в довірче управління;
за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
розміщені на вклад у Банку особою (Клієнтом (вкладником)), яка є пов'язаною з Банком особою або була такою особою протягом
року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого Банку до категорії неплатоспроможних (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", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
розміщені на вклад у Банку особою (Клієнтом (вкладником)), яка надавала Банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі
якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого Банку до
категорії неплатоспроможних не минув один рік (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", - один
рік до дня прийняття такого рішення);
розміщені на вклад власником істотної участі Банку;
за вкладами у Банку, за якими Клієнт (вкладник) на індивідуальній основі отримує від Банку проценти (відсотки) за договорами,
укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", або має інші фінансові привілеї від Банку;
за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується Клієнтом (вкладником) як засіб забезпечення виконання іншого
зобов'язання перед Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
за вкладами у філіях іноземних банків;
за вкладами у банківських металах;
розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або
банківського рахунку;
за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення». При цьому, вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з
01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.
1.7. Клієнт (вкладник) набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах
граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
1.8. Вкладом є 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 вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного
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депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб».
1.9. Погоджуюсь на отримання Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб в електронному вигляді через систему
дистанційного доступу до рахунків.
Підтверджую, що до укладення Договору був ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

(підпис Клієнта, дата)
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