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Ці Умови банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків (надалі – «Умови») є Умовами
банківського продукту в значенні термінів, визначених у Правилах, а також є невід’ємною частиною Правил та
визначають загальні умови розміщення вкладів (як Строкових вкладів, так і Вкладів на вимогу) (надалі за текстом –
«Депозит» або «Вклад»), додатково до Правил визначають порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків (надалі
– «Депозитний рахунок»), здійснення операцій за Депозитними рахунками, порядок встановлення розміру
процентної ставки, що нараховується на Депозит, порядок нарахування процентів на Депозит, права та обов’язки
Клієнта та Банку, їх відповідальність, строки та порядок зарахування та повернення коштів з Депозитного рахунка, а
також інші умови обслуговування Депозитних рахунків.
Усі додатки до Умов є їх невід’ємною частиною. Будь-яке посилання на Умови означає посилання у тому числі і на
додатки до цих Умов.
Вкладні операції у Банку за участю Клієнта (надалі за текстом також – «Вкладник») та Банку, в подальшому разом –
«Сторони», а окремо – «Сторона», здійснюються на підставі укладеного між Банком і Вкладником договору
банківського вкладу у формі Договору про надання банківського продукту (надалі – «Договір банківського
вкладу»). Договір банківського вкладу складається із Заяви про розміщення банківського депозиту, поданої
Вкладником та прийнятої Банком, Правил ( з усіма додатками до них, у т.ч. цих Умов і Тарифів Банку), та є
невід’ємною частиною ДКО.
До моменту відкриття Депозитного рахунка уповноважений працівник Банку зобов’язаний здійснити ідентифікацію,
верифікацію та вивчення Клієнта (особи, представника Клієнта) відповідно до вимог законодавства з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та Програми ідентифікації та вивчення клієнтів Банку.
Дані Умови не поширюються та не визначають умови відкриття та обслуговування депозитів у банківських металах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Заява про відкриття та розміщення банківського вкладу (надалі в тексті цих Умов – «Заява») – заява про
розміщення банківського Депозиту (у т.ч. з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифіката), яка подається
Вкладником до Банку з метою укладення Договору банківського вкладу та в якій зафіксовано конкретні параметри
обраного Вкладником виду Депозиту, в тому числі інформацію про суму Депозиту, Строк залучення, розмір
процентної ставки на Депозит та інші умови. Заява про відкриття та розміщення банківського вкладу є
підтвердженням укладення Договору банківського вкладу з моменту проставлення відмітки Банком про її прийняття.
Дата внесення або День розміщення – день, у який на Депозитний рахунок зараховуються грошові кошти
Клієнта для відкриття Депозиту (сума Депозиту) у сумі, не меншій ніж мінімальний розмір Депозиту відповідно до
Умов залучення депозитів, що є невід’ємною частиною цих Умов (надалі – «Умови залучення депозитів»).
Дата поповнення - день, у який на Депозитний рахунок зараховуються грошові кошти для поповнення
Депозиту (сума поповнення Депозиту) у сумі, не меншій, ніж мінімальна сума поповнення відповідно до Умов
залучення депозитів.
Кінцева дата – день, у який Банк повертає Депозит Вкладнику (у т.ч. достроково) або списує Депозит із
Депозитного рахунка на підставах, обумовлених чинним законодавством України чи ДКО.
Строк залучення – період, на який Вкладник розміщує Депозит у Банку і який відображається в Заяві.
Умови залучення депозитів – депозитні продукти, визначені в розділі 10 цих Умов.
Терміни, що використовуються в цих Умовах із великої літери, є визначеними термінами і мають такі значення, які
визначені для них в цих Умовах. Інші терміни, що використовуються в цих Умовах із великої літери, є визначеними
термінами і мають такі значення, які визначені для них в Договорі комплексного обслуговування (у т.ч. Правилах,
Заявах). Заголовки в Умовах використовуються для зручності і не впливають на тлумачення положень цих Умов.
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Усі інші терміни, значення яких не визначено Договором комплексного обслуговування з усіма додатками та
доповненнями до нього, вживаються в значеннях, які визначені для них нормативно-правовими актами
Національного банку України, іншими актами чинного законодавства України.
Посилання в даних Умовах та Правилах на Депозитний рахунок означає посилання на Депозитний рахунок із усіма
його різновидами, видами та додатковими параметрами, передбаченими ДКО, окрім випадків, якщо в ДКО прямо не
передбачено інше.
2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ
2.1. У день подання Вкладником до Банку Заяви, за умови наявності укладеного між Банком та Вкладником ДКО,
Банк відкриває Вкладнику для обліку Депозиту Депозитний рахунок.
2.2. Для відкриття Депозитного рахунка Вкладникові попередньо відкривається Поточний рахунок (якщо
Вкладник ще не має поточного рахунка в Банку) і здійснюється ідентифікація, верифікація та вивчення Вкладника в
порядку та на умовах, передбачених Договором Поточного рахунка, іншими договорами між Вкладником і Банком,
чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку.
2.3. Вид Депозиту обирається Вкладником самостійно згідно з Умовами залучення депозитів. Вибір Вкладником
конкретного Депозиту відображається в Заяві.
2.4. У день розміщення Депозиту Вкладник здійснює (або доручає Банку здійснити шляхом безготівкового
перерахування) операцію переказу коштів на Депозитний рахунок. Операція переказу коштів у сумі Депозиту на
Депозитний рахунок здійснюється одним із наступних шляхів:
- внесення коштів через касу Банку;
- безготівкового переказу з рахунка Вкладника в іншому банку, у тому числі за допомогою електронного
платіжного засобу,
- безготівкового переказу грошових коштів, в тому числі шляхом безготівкового перерахування з Поточного
рахунка Вкладника в Банку.
У разі внесення Депозиту шляхом безготівкового перерахування з іншого Рахунка Вкладника в Банку, Вкладник
зобов’язаний в День розміщення Депозиту забезпечити на своєму Поточному рахунку, з якого перераховується
Депозит, наявність грошових коштів, не обтяжених публічним та/або приватним обтяженням та/або щодо яких
відсутні обмеження щодо розпоряджання ними, в сумі, не меншій ніж сума Депозиту, що передбачена у Заяві та/або
Умовах залучення депозитів. Валюта Депозиту та валюта Поточного рахунка, з якого проводиться безготівкове
перерахування, повинні співпадати.
У разі внесення Депозиту шляхом безготівкового переказу суми Депозиту з рахунка Вкладника в іншому банку,
Вкладник зобов’язаний забезпечити надходження коштів на Депозитний рахунок не пізніше наступного
Банківського дня з дати надання Вкладником до Банку Заяви.
Умовами залучення депозитів може бути передбачений строк, протягом якого, починаючи з моменту укладення
Договору банківського вкладу, Вкладник зобов’язаний забезпечити надходження суми Депозиту в розмірі, не
меншому, ніж зазначений в Заявці, на Депозитний рахунок. Якщо на момент закінчення такого строку сума
грошових коштів, що обліковуватиметься на Депозитному рахунку, буде меншою за суму Депозиту, такі дії можуть
розцінюватися Банком як відмова Вкладника від Договору банківського вкладу. В такому випадку сума коштів, що
обліковуватиметься на Депозитному рахунку, повертається Банком на рахунок, з якого вони були перераховані, без
нарахування процентів. У такому випадку Вкладник доручає, а Банк бере на себе зобов’язання закрити Депозитний
рахунок.
2.5. Якщо умовами Договору банківського вкладу передбачається можливість додаткового внесення коштів на
Депозитний рахунок (поповнення Депозиту) протягом Строку залучення Депозиту або протягом іншого строку
відповідно до Умов залучення депозитів, грошові кошти в сумі поповнення Депозиту можуть бути внесені
способами, обумовленими п. 2.4 цих Умов.
2.6. Унесення коштів на Депозитний рахунок за Договором банківського вкладу підтверджується випискою за
Депозитним рахунком.
2.7. У відповідності до вимог Податкового кодексу України Вкладник зобов’язується повідомити Банк про свій
статус фізичної особи - підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, та надати документи,
видані органами державної податкової служби (або іншим компетентним органом відповідно до чинного
законодавства України), що підтверджують взяття Вкладника на облік у таких органах.
2.8. Грошові кошти, прийняті Банком для розміщення на Депозитному рахунку в післяопераційний час або
Неробочий день, зараховується на Депозитний рахунок у наступний робочий (Банківський) день.
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2.9. За видами Депозитів, що передбачають можливість поповнення відповідно до Договору банківського вкладу
та/або чинного законодавства України, внесення коштів на Депозитний рахунок може здійснюватись Вкладником
та/або третіми особами. У випадку внесення на рахунок коштів третьою особою вважається, що Вкладник погодився
на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок.
2.10. При укладанні договору застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитному рахунку, всі
умови Договору банківського вкладу щодо дострокового відкликання Вкладу Вкладником (якщо такі умови
передбачені Договором) припиняють свою дію з дати укладання відповідного договору застави майнових прав.
Облік Вкладу змінюється/може змінюватися відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
України. Після припинення застави право на дострокове відкликання вкладу може бути відновлено.
3. ПРОЦЕНТНА СТАВКА
3.1. Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними в Банку на день укладення Договору
банківського вкладу Умовами залучення депозитів.
3.2. Процентна ставка за Депозитом за типом може бути:
- фіксованою протягом всього Строку залучення Депозиту;
- змінюваною (змінюватись із періодичністю та за правилами, визначеними в цих Умовах, у т.ч. Умовах залучення
депозитів, та Договору банківського вкладу або бути диференційованою в залежності від суми Депозиту).
3.3. Встановлення та зміна процентної ставки за Депозитами
3.3.1. Розмір процентної ставки за Строковим вкладом встановлюється на весь Строк залучення Депозиту та може
змінюватися у відповідності до Умов залучення депозитів. Розмір процентної ставки, що встановлюється при
поновленні строку залучення Строкового вкладу (надалі – «Пролонгація»), регулюється Умовами залучення
депозитів. Зміна процентної ставки за Строковим вкладом в Умовах залучення депозитів поширюється на Депозити,
що будуть укладені/пролонговані після набуття чинності відповідними змінами до Умов залучення депозитів.
3.3.2. За Вкладом на вимогу процентна ставка може змінюватись протягом Строку залучення такого Депозиту, про
що Банк повідомляє Вкладника шляхом унесення змін до Умов залучення депозитів.
3.3.3. Банк має право ініціювати зміну розміру процентної ставки на Строковий вклад. У разі, якщо Банк бажає
змінити розмір процентної ставки на Вклад, Банк зобов'язаний письмово повідомити про це Вкладника не пізніше,
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати зміни процентної ставки на Вклад шляхом надсилання
Вкладнику письмового повідомлення рекомендованим листом, де Банк зобов'язаний вказати новий розмір
процентної ставки на Вклад та дату, починаючи з якої Банк пропонує застосовувати новий розмір процентної ставки
на Вклад, надалі – «Дата введення в дію нової процентної ставки на Вклад». Якщо Вкладник не надасть
письмових заперечень щодо зміни розміру процентної ставки на Вклад або у випадку неотримання відповіді від
Вкладника (у т.ч. повернення листа) до Дати введення в дію нової процентної ставки на Вклад, згода Вкладника на
зміну розміру процентної ставки на Вклад вважається отриманою, а відповідні зміни до Договору банківського
вкладу щодо нового розміру процентної ставки на Вклад вважаються внесеними та не потребують додаткового
підписання Сторонами. У випадку незгоди з запропонованою Банком зміною розміру процентної ставки на Вклад,
Вкладник зобов'язаний письмово повідомити про це Банк до Дати введення в дію нової процентної ставки на Вклад.
У такому випадку згода на зміну розміру процентної ставки на Вклад вважається не досягнутою, а Банк зобов'язаний
протягом 5 (п'яти) Банківських днів із дати одержання такого повідомлення повернути Вкладнику Вклад та проценти
на Вклад.
3.3.4. Дострокове розірвання Договору банківського вкладу та повернення Вкладу здійснюється на підставі заяви
Вкладника, яка надається не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати дострокового розірвання Договору
банківського вкладу.
3.4. Нарахування та сплата процентів за Депозитами
3.4.1. Проценти на залишок коштів на Депозитному рахунку нараховуються та сплачуються Вкладникові у валюті
Депозиту за ставкою та в строки, визначені відповідно до Умов залучення депозитів.
3.4.2. Під час розрахунку процентів не враховується Дата внесення/Дата поповнення та Кінцева дата Депозиту.
Проценти нараховуються за методом факт/ факт від дня, наступного за Датою внесення/Датою поповнення на
Депозитний рахунок, до дня, який передує Кінцевій даті Депозиту.
3.4.3. При внесенні коштів на Депозит або поповненні Депозиту у Неробочі дні, нарахування процентів на
Депозит або на суму такого поповнення здійснюється з дня, що є наступним за першим операційним днем
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(Банківським днем) після Неробочого дня, у який було внесено кошти на Депозит або поповнено Депозит. Кошти,
прийняті в Неробочий день, надходять (зараховуються) на Депозитний рахунок наступного операційного дня після
такого Неробочого дня, у який було внесено або поповнено Депозит.
3.4.4. Проценти нараховуються щомісячно в останній Банківський день кожного календарного місяця; у дату
Пролонгації; в Кінцеву дату Депозиту відповідно до Умов залучення депозитів.
3.4.5. Якщо дата нарахування процентів у дату Пролонгації/Кінцеву дату випадає на Неробочий день, Банк
здійснює нарахування процентів на Депозит першого робочого (Банківського) дня за таким Неробочим днем.
3.4.6. Виплата процентів здійснюється перерахуванням на Рахунок Вкладника, зазначений в Заяві; при
капіталізації процентів, нараховані проценти перераховуються на Депозитний рахунок.
3.4.7. Періодичність виплати процентів встановлюється відповідно до Умов залучення депозитів залежно від
обраного продукту.
3.4.8. Якщо дата сплати (виплати) процентів випадає на Неробочий день, Банк сплачує Вкладнику проценти на
Депозит першого Банківського дня за таким Неробочим днем.
3.4.9.

Сторони домовились, що зайво сплачені проценти на Депозит Банк має право утримати з суми Депозиту.

3.4.10. У разі поповнення Депозиту (в тому числі за рахунок капіталізації процентів), день поповнення Депозиту не
включається до розрахунку процентів щодо суми поповнення.
3.4.11. Із Кінцевої дати Депозиту проценти на Вклад не нараховуються, якщо інше не передбачено цими Умовами
та/або Договором банківського вкладу.
4. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ
4.1. Повернення Строкового вкладу при закінченні Строку залучення Депозиту
4.1.1. Повернення Депозиту здійснюється Банком готівкою через касу Банку або на Поточний рахунок
Вкладника чи інший Рахунок, зазначений в Заяві, в Кінцеву дату Депозиту, окрім Депозитів, умовами яких
передбачено автоматичне поновлення строку залучення Депозиту (Пролонгація).
4.1.2. Якщо умовами відповідного виду Депозиту не передбачена Пролонгація, у день, встановлений
Договором банківського вкладу для повернення Строкового Вкладу, Банк самостійно перераховує суму Депозиту та
суму нарахованих на Депозит процентів на Поточний рахунок Вкладника або інший Рахунок, зазначений в Заяві.
4.1.3. Якщо день повернення Депозиту, визначений Договором, припадає на Неробочий день, повернення
Депозиту здійснюється в наступний Банківський день після такого Неробочого дня.
4.2. Повернення Строкового вкладу до закінчення Строку залучення Вкладу
4.2.1. Якщо Договором банківського вкладу передбачена можливість дострокового відкликання Строкового
вкладу, у випадку витребування Вкладником Строкового вкладу до закінчення Строку залучення такого вкладу,
Вкладник зобов’язаний попередити Банк про це не пізніше, ніж за 5 (п’ять) Банківських днів шляхом подання
відповідної заяви про розірвання (витребування/повернення) Депозиту в Установі Банку. Повернення суми Депозиту
та сплата нарахованих процентів на Депозит у цьому випадку здійснюється готівкою через касу Банку або шляхом
перерахування Депозиту на Поточний рахунок Вкладника або інший Рахунок, зазначений в Заяві.
4.2.2. При витребуванні Строкового вкладу до закінчення Строку залучення такого вкладу, якщо це
передбачено Умовами, зокрема Умовами залучення депозитів, проценти на Депозит нараховуються та сплачуються
за процентною ставкою в розмірі, визначеному Умовами залучення депозитів для відповідного виду Депозиту.
Датою розірвання Договору вважається Кінцева дата, тобто дата повернення Вкладнику суми Депозиту та
нарахованих процентів.
4.2.3. До повернення Депозиту також прирівнюється списання суми Депозиту (його частини) внаслідок
примусового списання коштів з Депозитного рахунка відповідно до чинного законодавства України та/або ДКО, у
тому числі з ініціативи Банку.
4.3. Повернення Вкладу на вимогу
4.3.1. Витребування Вкладу на вимогу Вкладник здійснює шляхом подання до Банку доручення на переказ
коштів на Поточний рахунок чи інший Рахунок, зазначений в Заяві, або шляхом видачі Вкладу (або частини Вкладу)
готівкою через касу Банку. За наявності технічної можливості та якщо між Банком та Вкладником укладено

5

Умови функціонування банківських вкладів та
обслуговування вкладних (депозитних) рахунків

відповідний Договір про надання банківського продукту, таке доручення може надаватись також за допомогою
системи дистанційного обслуговування (Інтернет-банкінгу).
4.3.2. Виплата нарахованих процентів на Вклад на вимогу здійснюється згідно з процентною ставкою,
передбаченою Умовами залучення депозитів стосовно відповідного Вкладу на вимогу, у безготівковій формі
шляхом перерахування на Поточний рахунок Вкладника чи інший Рахунок, зазначений в Заяві, або готівкою через
касу Банку.
4.4. Повернення Депозиту за ініціативою Банку
4.4.1. У випадку розірвання Договору банківського вкладу за ініціативою Банку в порядку, визначеному цими
Умовами, ДКО та/або чинним законодавством України, Банк в останній день закінчення обумовленого п. 6.1.4 цих
Умов строку (на 30-й день з дня повідомлення) перераховує суму Депозиту разом з нарахованими в порядку,
встановленому цими Умовами, процентами на Депозит на Поточний рахунок Вкладника або інший Рахунок,
зазначений в Заяві. У такому випадку розмір процентної ставки на Депозит не перераховується.
5. ПОНОВЛЕННЯ СТРОКУ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТУ (ПРОЛОНГАЦІЯ)
5.1. Умовами залучення депозитів для певних видів Депозитів може передбачатись можливість автоматичного
поновлення строку залучення Депозитів (Пролонгація). Інформація про те, чи здійснюється поновлення строку
залучення Депозиту, зазначається в Заяві відповідно до Умов залучення депозитів. При цьому кожен новий строк
залучення Депозиту дорівнює кількості днів/місяців Строку розміщення Депозиту, зазначеного в Заяві.
5.2. Датою початку нового Строку залучення є Кінцева дата попереднього Строку залучення.
Поновлення строку залучення Депозиту відбувається автоматично, якщо Вкладник у будь-який період дії
Договору банківського вкладу, але не пізніше, ніж за 1 (один) Банківський день до Кінцевої дати або в останній день
Строку залучення Депозиту не надасть Банку заяву про відмову від продовження строку дії Договору.
5.3. Пролонгація здійснюється за процентною ставкою, зазначеною для відповідного продукту (Вкладу) в
чинних на дату Пролонгації Умовах залучення депозитів.
У разі закінчення строку дії (припинення залучення Банком) акційних Депозитів, Пролонгація таких
Депозитів здійснюється за процентною ставкою, зазначеною для відповідних діючих (чинних) видів Депозиту на
дату такої Пролонгації, розмір якої зазначається в Умовах залучення Депозитів, що розміщуються на офіційному
сайті Банку. Банк має право прийняти рішення про припинення Пролонгації акційних Депозитів.
5.4. Пролонгація Договору здійснюється із дотриманням умов, визначених положеннями пункту 5 (з
підпунктам) цих Умов та без необхідності підписання додаткових договорів до Договору банківського вкладу, при
цьому з дати Пролонгації процентна ставка на Депозит установлюється в розмірі, що діє на таку дату Пролонгації на
Депозит.
5.5. Загальна кількість Пролонгацій може бути обмежена відповідними Умовами залучення депозитів. Також
Пролонгації не здійснюються у випадку скасування Банком певного виду Депозиту.
5.6. Якщо дата Пролонгації випадає на Неробочий день, то датою Пролонгації буде вважатися цей Неробочий
день. Якщо Кінцева дата Депозиту випадає на Неробочий день, то Депозит повертається в наступний Банківський
день за таким Неробочим днем.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Банк має право:
6.1.1. Використовувати грошові кошти Вкладника на Депозитному рахунку протягом Строку залучення
Депозиту.
6.1.2. Установлювати обмеження поповнення Депозитів певною сумою відповідно до Умов залучення
депозитів.
6.1.3. Вимагати від Вкладника належного виконання обов’язків перед Банком згідно з цими Умовами.
6.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір банківського вкладу, повідомивши про це Вкладника
згідно з положеннями п. 4.4.1 цих Умов:
- в письмовому вигляді за 30 календарних днів до дати розірвання Договору, якщо Банк відмовляється від
окремого Договору банківського вкладу;
- шляхом оголошення на Офіційному сайті Банку та/або шляхом направлення повідомлення Клієнту засобами
дистанційного обслуговування, та/або шляхом розміщення повідомлення в операційних залах Установ Банку, та/або
через засоби масової інформації, якщо Банк відмовляється від конкретних Умов залучення депозитів.
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6.1.5. У випадку зміни економічної ситуації на фінансовому ринку України, облікової ставки Національного
банку України, зміни вартості грошово-кредитних ресурсів тощо направити Вкладнику письмову пропозицію щодо
зміни розміру процентної ставки на Депозит у порядку, визначеному пунктом 3.3.3 цих Умов.
6.2. Банк зобов'язаний:
6.2.1. Нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти на Депозит відповідно до умов, визначених
Договором банківського вкладу та цими Умовами;
6.2.2. Після здійснення операцій за Депозитним рахунком, надавати Вкладникові на його вимогу відповідну
виписку;
6.2.3. У день, визначений Договором банківського вкладу, повернути Вкладнику суму Депозиту та сплатити
суму нарахованих процентів згідно з умовами Депозиту та цих Умов;
6.2.4. У випадку розірвання (у т.ч. дострокового) Договору банківського вкладу з ініціативи Вкладника,
повернути Вкладнику Депозит та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Депозиту та цих Умов;
6.2.5. За Вкладом на вимогу Банк зобов’язаний повернути Вкладнику Депозит (або його частину) та сплатити
суму нарахованих процентів згідно з Умовами залучення депозитів в день надання Вкладником до Банку відповідної
заяви з урахуванням інших положень цих Умов та ДКО.
6.3. Вкладник має право:
6.3.1. У день, визначений Договором банківського вкладу, отримати Депозит та нараховані на нього проценти
згідно з Умовами залучення депозитів.
6.3.2. Вимагати дострокової видачі Депозиту та нарахованих на нього процентів в порядку, визначеному
цими Умовами, Договором банківського вкладу та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
6.3.3. Отримувати інформацію щодо суми нарахованих процентів на Депозит у вигляді виписки з Депозитного
рахунка, в тому числі за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування (Інтернет-банкінгу) – за
умови підключення до такої послуги (укладення відповідного Договору про надання банківського продукту) та
наявності відповідної технічної можливості.
6.3.4. Укласти з Банком договір застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на депозитному
рахунку відповідно до Договору банківського вкладу.
6.4. Вкладник зобов’язаний:
6.4.1. Виконувати Правила, ці Умови, у т.ч. дотримуватись Умов залучення депозитів, а також умов
відповідного Договору банківського вкладу.
6.4.2. У випадку дострокового витребування Строкового Вкладу, повідомити Банк про свій намір в порядку,
встановленому цими Умовами.
6.4.3. Самостійно ознайомлюватися зі змінами до Тарифів, цих Умов та/або Умов залучення депозитів на
Офіційному сайті Банку.
7. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ З ВИДАЧЕЮ ІМЕННОГО ОЩАДНОГО
(ДЕПОЗИТНОГО) СЕРТИФІКАТА
7.1. Іменний ощадний (депозитний) сертифікат (надалі – «Сертифікат») видається Банком Вкладнику у день
укладення Договору банківського вкладу.
7.2. При зверненні до Банку з вимогою здійснити погашення Сертифіката Вкладник повинен надати
уповноваженому співробітнику Банку оригінал Сертифіката, заяву на погашення Сертифіката та документи,
передбачені чинним законодавством України та внутрішніми процедурами Банку, що необхідні для здійснення
Банком процедур ідентифікації, верифікації та вивчення, а також уточнення (у разі необхідності) Вкладника.
7.3. Погашення Сертифіката здійснюється в будь-якій Установі Банку тільки після настання Дати повернення
Вкладу. .
7.4. Погашення Сертифіката здійснюється виключно в разі встановлення Банком факту його справжності та за
умови, що пред’явник Сертифіката є Вкладником.
7.5. Якщо в уповноваженої особи Банку виникають підозри щодо справжності Сертифіката, Банк приймає такий
Сертифікат від Вкладника за актом приймання-передачі для передачі Сертифіката на експертизу. У випадку
настання Дати повернення Вкладу на час проведення експертизи Банк нараховує проценти на Вклад за Процентною
ставкою на Вклад на вимогу за відповідним продуктом і яка визначена в Заяві.
7.6. За здійснення експертизи справжності Сертифіката Вкладник зобов’язується сплатити комісію Банку
відповідально до чинних Тарифів на дату прийняття Сертифіката на експертизу. Без сплати зазначеної комісії
Сертифікат не приймається на експертизу і не здійснюється погашення такого Сертифіката.
7.7. У разі пред’явлення Сертифіката до погашення та за умов дотримання вимог, передбачених іншими
положеннями розділу 7 цих Умов, Банк перераховує суму Вкладу та нараховані проценти на нього на рахунок
Вкладника (за реквізитами, зазначеними в заяві на погашення Сертифіката ) або виплачує готівкою через касу Банку
(на вибір Вкладника).
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7.8. Повернення Вкладу (погашення Сертифіката) та сплата процентів за ним відбувається у валюті, в якій
Сертифікат було випущено, а за письмовою заявою Вкладника повернення Вкладу (погашення Сертифіката) та
сплата процентів за ним здійснюється у національній валюті за курсом Національного банку України на дату
закінчення Строку розміщення Вкладу (Строку обігу Сертифіката), якщо інше не передбачено чинним
законодавством України. При цьому погашений Сертифікат вилучаються Банком.
7.9. Сплата процентів на Вклад здійснюється Банком тільки в дату погашення Сертифіката/Кінцеву дату разом з
виплатою Вкладу (погашенням Сертифіката) з урахуванням інших положень цього розділу(у т. ч. пунктів 7.4, 7.5).
7.10. При втраті/крадіжці Сертифіката Банк видає дублікат Сертифіката на підставі письмової заяви Вкладника та за
умови сплати Вкладником відповідної комісії за видачу дубліката Сертифіката.
7.11. Нарахування процентів
7.12.1. Проценти на Вклад нараховуються на суму Вкладу (номінальну вартість Сертифіката) за фактичну кількість
днів користування Вкладом з дня, наступного за днем надходження суми Вкладу на Депозитний рахунок, та до дня,
який передує Кінцевій даті/Даті повернення Вкладу.
7.12.2. Проценти на Вклад нараховуються за методом: факт/факт – для вкладів в національній та іноземній валютах.
7.12.3. Проценти нараховуються щомісячно в останній робочий день кожного календарного місяця; у Кінцеву
дату/Дату повернення Вкладу; у дату погашення Сертифіката – у випадку погашення Сертифіката після Дати
повернення Вкладу.
7.12.4. Якщо дата нарахування процентів у Кінцеву дату/Дату повернення Вкладу погашення випадає на
святковий/неробочий/вихідний день, Банк здійснює нарахування процентів на Вклад у робочий (банківський) день,
що передує даті нарахування процентів.
7.12.5. Банк нараховує проценти на Вклад, виходячи з процентної ставки, що передбачена в Заяві, з урахуванням
інших положень цих Умов.
7.12.6. На період з Дати повернення Вкладу (включно) та до моменту погашення Сертифіката (якщо Сертифікат не
був погашений у Дату повернення Вкладу), проценти нараховуються за Процентною ставкою на вклад на вимогу за
відповідним продуктом і яка визначена в Заяві.
7.12. Банк зобов’язаний видати Вкладникові суму номінальної вартості Сертифіката і суму нарахованих та не
виплачених процентів шляхом зарахування коштів на рахунок Вкладника (за реквізитами, зазначеними в заяві на
погашення Сертифіката) або готівкою через касу Банку (на вибір Вкладника) на підставі наданого до погашення
Сертифіката за умови настання Дати повернення Вкладу.
7.13. Вкладник зобов’язаний зберігати Договір банківського вкладу, Сертифікат та надані Банком документи, що
підтверджують внесення суми Вкладу на Депозитний рахунок.
7.14. Вкладник має право отримати суму номінальної вартості Сертифіката (суму Вкладу) і суму нарахованих
процентів шляхом надання до погашення Сертифіката за умови настання Дати повернення Вкладу.
8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з
Правилами та чинним законодавством України.
9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Договір банківського вкладу припиняє свою дію:
- у день списання суми Депозиту з Депозитного рахунка Вкладника при закінченні Строку залучення Депозиту;
- у день списання Депозиту з Депозитного рахунка за ініціативою Банку у випадках, передбачених цими Умовами
та/або Договором банківського вкладу, та/або чинним законодавством України;
- у день, коли на Депозитному рахунку стала обліковуватися сума, що є меншою за передбачену чинними Умовами
залучення депозитів;
- у день списання Депозиту з Депозитного рахунка з інших підстав, обумовлених чинним законодавством України.
9.2. Зміни до цих Умов, окрім Умов залучення депозитів, вносяться та оприлюднюються Банком в порядку,
обумовленому Правилами. Зміни до Умов залучення депозитів набувають чинності через 14 (чотирнадцять)
календарних днів з дати розміщення відповідних змін на Офіційному сайті Банку, якщо тільки при розміщенні таких
змін на Офіційному сайті Банку не буде передбачено, що вони набувають чинності в іншу дату.
9.3. Підписанням Заяви Вкладник засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, цими Умовами та Тарифами Банку,
погоджується вважати їх положення обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі Договору
банківського вкладу.
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10. УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ
10.1. Параметри Депозитів
Основними параметрами Депозитів є:
- Строк залучення, що визначається у днях.
- Валюта депозиту.
- Мінімальна сума Депозиту (мінімальна сума початкового внеску).
- Максимальна сума Депозиту.
- Періодичність нарахування та виплати процентів.
- Можливість поповнення суми Депозиту,
- Можливість автоматичного поновлення строку залучення Депозиту (Пролонгація).
- Можливість дострокового розірвання Договору за ініціативою Вкладника/витребування Вкладу (частини Вкладу) та умови
- Розміри процентних ставок для кожного виду Депозиту
Конкретні значення основних параметрів видів Депозитів, що діють у Банку визначаються відповідними внутрішньобанківськими нормативними документами та
розміщуються на офіційному сайті Банку.
Конкретні умови видів Депозитів (Вкладів), та їх основні параметри зазначаються в додатках до цих Умов.
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