
Оболонський районний суд м. Києва 

вул. Маршала Тимошенко, 2Є 

 

 

Позивач:    ______________________ 

     Адреса: _____________ 

     ІПН: _________________ 

     Електронна пошта:- ___________ 

                                                          Офіційна електронна адреса: відсутня 

     тел. _______________ 

    

 

Відповідач:     ПАТ «__________ Банк» 

Адреса: ______________ 

Код ЄДРПОУ ______________ 

Електронна пошта: - ______________ 

офіційна електронна адреса: - https://www.____________ 

тел.: +38 0 _________________  

 
 

Ціна позову:  __________ грн. 

    Судовий збір:  звільнення від сплати на підставі п.7 ч. 1 ст. 5     

                              Закону України "Про судовий збір", ч. 3 ст. 22 

                              Закону України "Про захист прав споживачів" 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів 

 

 

«____» _____201__ року Позивач уклав із Відповідачем договір банківського вкладу 

(депозиту)  № ________________ " (надалі у тексті – договір) у відділенні № __ ПАТ 

"_____________________", яке знаходиться за адресою: _______________________. 

Відповідно до  п. ____ договору загальна сума вкладу (депозиту)  складає _____________ 

(_____________________) грн. (копія договору додається). 

На виконання п. ____ розділу ___  договору, відповідач прийняв  «____» _____ 201_р.., а 

вкладник (позивач) передав в управління відповідачу грошові кошти у сумі _________ 

(____________) грн. на строк з «____» ______ 201_р. по «____» ______ 201_р. включно зі сплатою 

процентів. 

Відповідно до п. _____ розділу 1 договору, відповідач нараховує відсотки вкладнику 

(позивачу) на вклад з розрахунку ___ % річних щомісячно, шляхом зарахування на поточний 

банківський рахунок, операції з яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритий 

в ПАТ «_________» або готівкою через касу відповідача. 



«____» ______ 201_р. позивач звернувся до відповідача із заявою про повернення вкладу 

(депозиту). 

Станом на дату подання позовної заяви відповідачем сплачено _________(__________) грн. 

Залишок вкладу складає ________  (_________) грн., який не повернуто до цього часу.  

На неодноразові звернення позивача працівники відповідача відповідають, що немає 

можливості сплатити дану суму, оскільки немає готівки; за допомогою банкомата також 

неможливо отримати цю суму, з тієї самої причини. 

Позивач вважає, що дії відповідача такими, що порушують положення договору, 

законодавство та права позивача як споживача фінансових послуг, з наступних підстав. 

Пунктом ___ розділу 2 договору передбачено, що повернення вкладу та нарахованих 

процентів вкладнику (позивачу) здійснюється відповідачем шляхом видачі коштів готівкою через 

касу відповідача або безготівкового перерахування на власний поточний рахунок вкладника 

(позивача). 

Відповідно до п. ____ розділу 2 договору банк зобов'язується, зокрема, на вимогу 

Вкладника повернути вклад та виплатити нараховані проценти на умовах і в строки, що 

встановлені цим Договором. 

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином 

відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. 

Відповідно до ст. 1058 ЦК України  за договором банківського вкладу (депозиту) одна 

сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що 

надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій 

формі на умовах та в порядку, встановлених договором. 

Частиною 2 ст. 1060 ЦК України передбачено, що за договором банківського вкладу 

незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу 

вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які 

встановлені договором. 

 


