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№ [реєстраційний номер в ДокС]
[дата реєстрації]
ДОВІДКА
про розміщення депозиту
[Текст, виділений курсивом, використовується для інформування клієнта в системі
Інтернет-банкінг:]
Шановний(на) [ПІБ користувача],дозвольте висловити подяку за користування
сервісами ПАТ «Укрсоцбанк», а також системою Інтернет-банкінг.
За Вашою заявою-дорученням [ДД.ММ.РРРР року] було відкрито строковий депозит
[Назва депозиту].
Детальну інформацію про Ваш депозит Ви знайдете в меню «Рахунки», а також
нижче по тексту цього повідомлення:
Цим Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака 29, код
ЄДРПОУ 00039019, код банку (МФО) 300023) (далі – «Банк») підтверджує розміщення в
[назва відділення] Банку наступного депозиту (вкладу):
1. Особа, що розмістила депозит (далі – «Клієнт»): [ПІБ користувача], [паспорт або
документ, що його замінює] серія [серія документа] номер [номер документа] виданий
[назва органу] [дата видачі документа], реєстраційний номер облікової картки платника
податків [ідентифікаційний номер];
2. Тип депозиту: «[назва депозитного продукту]»;
3. Депозитний рахунок: №[балансовий номер депозитного рахунку];
4. Сума депозиту:
4.1. Початкова сума розміщеного депозиту / *Мінімальна сума депозиту (підлягає
розміщенню одним переказом): [Сума цифрами] ([Сума прописом]) (назва валюти);
(* обирається у разі відкриття депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)
4.2. Додаткове внесення коштів на депозит *(після розміщення мінімальної суми): не
допускається;
(*обирається у разі відкриття депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)
[Пункт 4.3 використовується, у разі відкриття депозиту без поточного рахунку з
нульовим балансом:]
4.3. Поточна сума розміщеного депозиту: [Сума цифрами] ([Сума прописом])
(назва валюти);
5. Строк залучення депозиту: з [ДД.ММ.РРРР року] до [ДД.ММ.РРРР року]
(невключно).
6. Процентна ставка:
6.1. Тип процентної ставки за депозитом: фіксована.
6.2. Розмір процентної ставки за депозитом:
[% ставка цифрами]([% ставка буквами]) процентів річних.
7. Сплата нарахованих процентів: [щомісячно/ в кінці строку залучення депозиту].
8. Реквізити рахунку в Банку:
8.1. для зарахування процентів за депозитом № [номер рахунку];
8.2. для повернення суми депозиту після закінчення строку його залучення № [номер
рахунку].
9. Часткова видача депозиту до закінчення строку його залучення: не допускається.

В редакції від 20.02.2017р.

10. Дострокове повернення депозиту: не допускається.
11. Інші умови залучення депозиту визначені в Умовах відкриття та обслуговування
банківських вкладних (депозитних) рахунків/ Правилах здійснення операцій за
банківськими поточними (картковими) та депозитними рахунками, відкритими фізичним
особам в ПАТ «Укрсоцбанк», що розміщені на сайті Банку www.ukrsotsbank.com.
[Текст використовується у разі звернення клієнта до банку для отримання
довідки:]
Ця довідка оформлена у двох примірниках, один з яких надається Клієнту, а інший
залишається в справах Банку.
__________ [посада керівника відділення]

__[підпис]

__ [ПІБ]

тел. __________[контактний номер]
Примірник
цієї
довідки
отримав,
Клієнт
________________________ [підпис] _________ [дата]

[ПІБ

користувача]

[Текст використовується для інформування клієнта в системі Інтернет-банкінг:]
В разі необхідності отримання довідки про розміщення депозиту, завіреної підписом
уповноваженої особи Банку та його печаткою, а також розрахунку доходів та витрат,
пов’язаних з розміщенням депозиту, будь ласка, зверніться у будь-яке відділення.
З повагою,
Команда підтримки користувачів системи Інтернет-банкінг

