
 

 

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 на оформлення Депозиту «Спортивний» № ___________ від __.__.____ р. 

Строк Депозиту «Спортивний»: на ___ днів до __.__.____р. включно. 

Запланована сума Депозиту «Спортивний»: ______ грн. (три тисячі гривень 00 копійок). 

Депозитний рахунок: 2630хххххххххх 

На суму Депозиту «Спортивний» нараховуються проценти за Звичайною ставкою:  __% річних за умови дотримання відкладальної 
обставини - Клієнт протягом усього строку дії Депозитного договору здійснює регулярну спортивну активність (щоденно проходить 
понад 10 000 кроків). 
На суму Депозиту «Спортивний» нараховуються проценти за Зниженою ставкою: __%  річних у разі недотримання Клієнтом умов 
відкладальної обставини. 

Проценти за Депозитом «Спортивний» зараховуються на поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням 
Платіжної картки № ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ 

Періодичність виплати процентів за Депозитом «Спортивний»: 1 місяць. 

Рахунок «до запитання»: 2620хххххххххх 

За рахунком «до запитання» нараховуються проценти за ставкою: __% річних 

Я, Іванов Іван Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, проживаю за адресою: м. Київ, вул.                  
Набережна Заводська буд. 30, кв. 58, 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 фізичних осіб в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” при                    
наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, Загальними умовами випуску та обслуговування платіжних карток (Monobank),              
Тарифами, Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб становлять Депозитний договір. 

Підписанням цієї Заяви підтверджую, що я ознайомлений з Умовами і правилами обслуговування фізичних осіб в АТ                
"УНІВЕРСАЛ БАНК” при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів. Загальними умовами випуску та обслуговування              
платіжних карток (Monobank), 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. 

На цей Депозит на дату підписання цієї Заяви поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передбачені                 
Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. 

 
           Прошу відкрити Депозитний рахунок № 2630хххххххххх на моє ім’я з метою обліку Депозиту. 
           Прошу відкрити Рахунок “до запитання” № 2620хххххххххх на моє ім’я з метою обліку Депозиту. 
 

Підпис Клієнта: 
 

                       Підпис   __.__.____ року   Іванов І. І. 
Накладання мною електронного цифрового підпису перевіряється за 
допомогою відкритого ключа: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Підпис Банку: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В особі Заступника голови Правління АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 
за довіреністю № 12-ЮД1 від 16.01.2018 р. 

 
Підпис   __.__.____ року  Акуленко Ю.Ю. 
 
 
Документ підписано електронним цифровим підписом. 
 
Для перевірки підпису Представника банку ви можете скористатися        
онлайн сервісом перевірки ЕЦП Державного підприємства      
"Національні інформаційні системи" за посиланням     
https://ca.informjust.ua/verify 
 
Як скористатись сервісом: 
1. завантажте за посиланням цей файл; 
2. отримайте результат перевірки. 
 

 

http://www.monobank.com.ua/umovy
https://ca.informjust.ua/verify


Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб 
Вклади у АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 

Обмеження гарантії Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з                 
ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в                    
одному банку. 
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", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за                 
вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за                  
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 
Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування                 
вкладів фізичних осіб" та становить 200 000,00 (двісті тисяч) гривень. 
Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти: 
1) передані банку в довірче управління; 
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 
4) розміщені на вклад у банку особою, 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); 
5) розміщені на вклад у банку особою, 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); 
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що                     
не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові                    
привілеї від банку; 
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком,                   
у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; 
9) за вкладами у філіях іноземних банків; 
10) за вкладами у банківських металах; 
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду 

Якщо у вкладника більше одного 
вкладу в банку 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не                    
більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному                  
банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 

Період відшкодування у разі 
віднесення банку до категорії 
неплатоспроможних 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база                   
даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури                     
виведення Фондом банку з ринку. 
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок                 
коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку                    
процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. 
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в                  
повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). 
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі                
інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною) 

Валюта відшкодування Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) 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 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 

Контактна інформація 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17 
тел. (044) 333-35-56, (044) 333-35-63 
тел. 0-800-308-108 (для довідок) 
e-mail: fgvfo@fg.gov.ua 

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

Підтвердження одержання 
вкладником 

Підпис  __.__.____ року  Іванов І.І. 
Накладання мною електронного цифрового підпису перевіряється за допомогою відкритого ключа: 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Додаткова інформація 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 депозитного                
сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 
Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу                     
(депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. 
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. 
Нарахування відсотків за вкладами 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) 

 
 
 


