
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК»
Телефон: 0 800 205 205
Адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19
Ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92
від 10.10.2011 р.

Заява Клієнта за Сервісом накопичення “Банка”/ “Дитяча Банка” (банківського вкладу) №
___________ від __.__.____ р.

Сума вкладу: ______ грн. (_________ гривень 00 копійок) / ______ доларів США / євро (_______
доларів США  / євро 00 центів / євроцентів) з правом довкладення.
Мета накопичення: _____
Гранична сума накопичення: ______ грн. (_________ гривень 00 копійок)  / ______ доларів США /
євро (_______ доларів США  / євро 00 центів / євроцентів)
Рахунок за Сервісом накопичення “Банка”/“Дитяча Банка”: ххххххххххххх
За Сервісом накопичення “Банка”/“Дитяча Банка” нараховуються проценти за ставкою:
__% річних.
Строк вкладу: на вимогу
Гранична сума накопичення: ______ грн. (_________ гривень 00 копійок)  / ______ доларів США /
євро (_______ доларів США  / євро 00 центів / євроцентів).
АБО
Без обмежень
Проценти за Сервісом накопичення “Банка”/“Дитяча Банка” збільшують суму вкладу.
Періодичність виплати процентів за Сервісом накопичення “Банка”/“Дитяча Банка”:
щомісяця.

Інформація про
наявність у Клієнта
права часткового
зняття вкладу

1. Клієнт має право в будь-який момент частково зняти кошти за
Сервісом накопичення Банка шляхом подачі відповідної заявки в
Мобільному додатку.
2. Виплата частини суми вкладу здійснюється в день подачі
відповідної заявки шляхом перерахування коштів з Рахунку за
Сервісом накопичення Банка на поточний рахунок, зазначений у
заявці.

Поповнення вкладу 1. Клієнт, з метою довкладення (збільшення суми вкладу), має
право:

- самостійно вносити грошові кошти на Рахунок Сервісу
накопичення Банка та/або

- надати за допомогою Мобільного додатку реквізити для
поповнення Рахунку Сервісу накопичення Банка іншим
Клієнтам.

Порядок зміни
процентної ставки за
вкладом

1. Банк має право в односторонньому порядку змінити процентну
ставку за Сервісом накопичення Банка шляхом внесення змін до
Тарифів. У разі зменшення або збільшення Банком розміру
процентів за Сервісом накопичення Банка новий розмір процентів
застосовується до вкладів, внесених до зменшення /збільшення
процентів, зі спливом одного дня з моменту опублікування нової
версії Тарифів на сторінці в мережі Інтернет - www.monobank.ua та
www.monobank.com.ua.

Порядок повернення
вкладу

1. Клієнт має право в будь-який момент розірвати Договір за
Сервісом накопичення Банка шляхом подачі відповідної заявки в
Мобільному додатку.
2. Виплата суми Вкладу та нарахованих процентів здійснюється в
день подачі відповідної заявки шляхом перерахування коштів з
Рахунку за Сервісом накопичення Банка на поточний рахунок,
зазначений у заявці.

http://www.monobank.com.ua
http://www.monobank.com.ua


3. Після виплати Клієнту усієї суми Вкладу та нарахованих процентів
Рахунок за Сервісом накопичення Банка закривається, одночасно
припиняється дія Договору за Сервісом накопичення Банка.

Я, ________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________,
проживаю за адресою: м. _____________, вул. ________________, буд. __, кв.__, дію на підставі
особистого волевиявлення, передаю АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (04114, м. Київ, вул. Автозаводська ,
54/19) грошові кошти в Депозит на умовах, визначених вище.
Я погоджуюсь з тим, що ця Заява разом з Умовами і правилами обслуговування в АТ “УНІВЕРСАЛ
БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank, Тарифами,
Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб становлять Депозитний договір (договір
банківського вкладу).
Підписанням цієї Заяви підтверджую, що я ознайомлений з Умовами і правилами обслуговування в
АТ " УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо продуктів monobank | Universal Bank,
які розміщені за посиланням www.monobank.com.ua/umovy, Тарифами, Довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується окремим електронним підписом Клієнта в
Мобільному додатку, та отримав їх примірники у Мобільному додатку, вони мені зрозумілі та не
потребують додаткового тлумачення.
Ознайомлений з тим, що:
- зміни до Депозитного договору, в т.ч. щодо розміру комісій, тарифів, загальних витрат та
вартості супутніх послуг, можуть бути внесені за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених
у Депозитному договорі;
- у випадку порушення Банком передбачених Депозитним договором обов'язків щодо
залучення та повернення вкладів Банк несе передбачену законодавством та Депозитним
договором відповідальність, зокрема можливі сплата неустойки та/або відшкодування завданих
збитків;
- сторона Депозитного договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності, 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;
- з питань виконання умов Депозитного договору я маю право звернутись до Банка в порядку,
описаному на сайті Банку (www.universalbank.com.ua, розділ «Звернення громадян»). З метою
захисту своїх прав маю право звернутись до Управління захисту прав споживачів фінансових
послуг НБУ (www.bank.gov.ua, розділ «Звернення громадян»), до суду та/або до інших
передбачених чинним законодавством України уповноважених державних органів, до компетенції
яких відноситься забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг.
Прошу відкрити Рахунок за Сервісом накопичення “Банка”/“Дитяча Банка” № ххххххххххххх на моє
ім’я з метою обліку вкладу.

Підпис Клієнта: Підпис  __.__.20__ року _________ _. _.
Накладання мною електронного підпису перевіряється за
допомогою відкритого ключа:
03EA33BE1C656BECADE4ABF330B83875441C729963553BA9

Підпис Банку: В особі Заступника голови Правління АТ “УНІВЕРСАЛ
БАНК” за довіреністю № _______ р.

Підпис   __.__.20__ року Акуленко Ю.Ю.

Документ підписано кваліфікованим електронним
підписом.

Для перевірки підпису Представника банку ви можете
скористатися онлайн сервісом перевірки КЕП Державного
підприємства "ДІЯ" за посиланням https://ca.informjust.ua/verify

Як скористатись сервісом:
1. завантажте за посиланням цей файл;
2. отримайте результат перевірки.

https://ca.informjust.ua/verify

