Київський районний суд м. Харкова
61168, вул. Блюхера 7-б, м. Харків 
__________________________________________________
  Позивач:   ……………………………………………… 
Місцезнаходження :  ……………………………………
Ідентифікаційний номер ……………………
Паспорт МН …………, виданий хх.хх.хххх р.  ……………………


Позовна заява
( про повернення грошового вкладу  )
  Згідно ЗУ “Про захист прав споживачів” та підпункту 10, підпункту 37 ст.4 Декрету КМУ "Про державне мито" звільнений від сплати судового збору 

Згідно п.2, п.3 ст.1058 Цивільного Кодексу України договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором (стаття 633 цього Кодексу)  та до відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу).
Також, згідно п.1 ст.1075 ЦК України, договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта у будь-який час.
Відповідачем, було відкрито мені  поточний рахунок … згідно договору №… від … р.,..
Також, на підставі нижчезазначених договорів банківських вкладів,  я  хх.хх.хххх р. згідно нижчезазначених квитанцій  перерахував  наступні грошові кошти на депозит в банку Відповідача, а саме :
Відповідачем були прийняти від мене три  вимоги  про повернення банківського вкладу по вищевказаним  договорам, які одержані Відповідачем хх.хх.хххх р., які Відповідач відмовився задовольнити та повернути мені гроші , які були мною покладені в його банк на депозит , про що повідомив мені своїм листом за №… від хх.хх.хххх р.  
Також Відповідачем хх.хх.хххх р. було прийнято від мене вимогу про закриття поточного рахунку №… та видачу з нього мені на руки готівкою …  .
Але Відповідачем не було мені закрито поточний рахунок №… в день одержання від мене заяви про його закриття та не видано хх.хх.хххх р. мені готівкою на руки … .
		Ці дії Відповідача є порушенням моїх прав, наданих мені :
1.  п.2, п.3 ст.1058, п.1 ст.1075  Цивільного Кодексу України.
2. ст. 321 ЦК України згідно якої ніхто не може бути обмежений у здійсненні права власності на своє майно за винятком випадків та в порядку, встановленого Законом.
3. Статті 41 Конституції України, згідно якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
4. пункта 1 ст. 19 ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" , згідно якого нечесна підприємницька практика забороняється. Згідно поняттю, наданому в п.14 ст.1 цього ж Закону нечесна підприємницька практика вважається  будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям.
5.  пункта 3.7, п.3.17 договору банківського вкладу №… від …  р., , згідно яких вклад повертається клієнту готівкою не пізніше 5-ти банківських днів з моменту одержання вимоги про його повернення та п.2.1. договору №… від … р., згідно яких на підставі заяви Позивача Відповідач повинен закрити поточний рахунок Позивача та видати йому грошові кошти готівкою. 
Мною було сплачено гонорар адвокату в розмірі … гривень за представництво в суді по цьому позові згідно договору , укладеному з ним.
На підставі вищевикладеного та  ст.8, ст.41 Конституції України, ст.321, п.2, п.3 ст.1058, ст. 1074, ст.1075 Цивільного Кодексу України , ст.22 ЗУ «Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"  від 01.12.2005 р. N 3161-IV ,  Цивільного процесуального Кодексу України,
ПРОХАЮ: 
	Розірвати з Відповідачем укладений мною з ним договір  № … від хх.хх.хххх р..
	Розірвати з Відповідачем укладений мною з ним договір  банківського вкладу № … від хх.хх.хххх р. на суму ….
	Зобов’язати Відповідача не пізніше трьох банківських днів з моменту набрання чинності рішення суду видати мені на руки готівкою … (прописом).

Стягнути з  Відповідача на мою користь не пізніше трьох банківських днів з моменту набрання чинності рішення суду понесені мною судові витрати в розмірі … ( прописом )гривні з них з яких – … грн. – судові витрати на сплату послуг адвоката за представництво в суді згідно договору  , … грн. – сплата судового збору на витрати з інформаційно – технічне забезпечення розгляду справи, … грн. – сплата комісійного збору банку за сплату витрат за інформаційно – технічне забезпечення розгляду справи.

Додатки в копіях : 
1.	Договір  №… від хх.хх.хххх р., 
2.	Договір № … від хх.хх.хххх р.
3.	квитанція  № …  від хх.хх.хххх р
4.	заява про повернення банківського вкладу у сумі …. .
5.	Лист Відповідача №… від хх.хх.хххх р.  
6.	Моя вимога від хх.хх.хххх р..
7.	 договор з адвокатом.
8.	документ про одержання адвокатом грошових коштів по договору на здійснення мого представництва в суді
9.	  копія позовної заяви з додатками. 

Додаються також :
1.	Оригінал квитанції про сплату витрат за інформаційне технічне забезпечення розгляду цивільної справи  в розмірі … грн.
2.	Оригінал квитанції про сплату комісійного збору за сплату судового збору в розмірі … грн.

  В.Д.
хх.хх.2015 р.


