Додаток № 4
до Договору про комплексне банківське обслуговування
Умови відкриття вкладних рахунків та розміщення вкладів
1.1 ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНИХ(ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ТА ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ
1.1.1 На умовах цього Договору Банк здійснює відкриття вкладних (депозитних) рахунків у національній та/або
іноземних валютах на підставі Заяви - договору про розміщення вкладу (депозиту) та інших документів відповідно до
вимог законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку та приймає грошові
кошти таких Клієнтів, відповідно до законодавства України, під зобов'язання Банку виплачувати Клієнтам вклад та
нараховані проценти на нього, на умовах та в порядку, встановлених відповідною Заявою – договором про розміщення
вкладу (депозиту).
1.1.2 Назва вкладу, вид вкладу, сума та валюта вкладу, строк на який розміщується вклад, дата повернення вкладу,
номер вкладного (депозитного) рахунку, розмір процентів, номер поточного рахунку, умови виплати процентів, розмір
процентів, в разі дострокового повернення вкладу на вимогу Клієнта, умови поповнення, - зазначаються в Заяві –
договорі про розміщення вкладу (депозиту).
1.1.3 Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту) може бути встановлена мінімальна сума вкладу, що
вноситься Клієнтом на вкладний (депозитний) рахунок.
1.1.4 Клієнт перераховує грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий у Банку в день підписання
обома сторонами (Клієнтом і Банком) відповідної Заяви - договору про розміщення вкладу (депозиту). Якщо Заявою –
договором про розміщення вкладу (депозиту) передбачена можливість поповнення вкладу (внесення додаткових
внесків), таке поповнення повинно бути здійснене протягом строку, встановленого у відповідній Заяві – договорі про
розміщення вкладу (депозиту).
1.1.5 При зарахуванні Клієнтом безготівкових коштів на вкладний (депозитний) рахунок в тому числі додаткових
внесків, якщо перерахування таких внесків передбачено Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту), Банк
надає Клієнту виписку по вкладному (депозитному) рахунку. Виписка по вкладному (депозитному) рахунку має бути
підписана уповноваженою особою Банку та скріплена штампом Банку.
1.1.6 У випадку, якщо Клієнт не вніс вклад чи не поповнив вклад в строк, передбачений відповідною Заявою –
договором про розміщення вкладу (депозиту), Банк має право відмовитися від прийняття суми вкладу та при її
надходженні повернути таку суму коштів Клієнту того ж дня (або наступного банківського дня при надходженні суми
після закінчення операційного дня) як помилкову, без нарахування та сплати процентів на них.
1.1.7 У випадку, якщо Клієнт шляхом безготівкового перерахування внесе вклад у сумі, яка більша суми, що
передбачена Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту), Банк має право повернути Клієнту суму
перевищення того ж дня (або наступного операційного дня при надходженні суми після закінчення операційного часу)
як помилково перераховані кошти, не нараховуючи та не сплачуючи проценти на них.
1.1.8 У випадку, якщо сума вкладу, фактично перерахована Клієнтом на вкладний (депозитний) рахунок, менша суми,
що передбачена Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту), Банк має право відмовитись від прийняття
такого вкладу та повернути його Клієнту того ж дня (або наступного банківського дня у випадку надходження суми
вкладу після закінчення операційного дня) як помилково внесеного, без нарахування та сплати процентів на нього.
1.1.9 У випадку, якщо Банк не використав права, надані йому відповідно до пунктів 1.1.7.- 1.1.9. цього Додатку,
вважається, що він згоден з фактично внесеною сумою вкладу та/або строками її внесення. У такому випадку, Банк
повинен зберігати вклад з дня його внесення, нараховувати проценти за користування ним, виконувати інші
зобов’язання відповідно до умов цього Договору та Заяви - договору про розміщення вкладу (депозиту).
1.1.10 Умовами відповідної Заяви – договору про розміщення вкладу (депозиту) може бути передбачена можливість
продовження строку розміщення вкладу. Якщо в день повернення вкладу Клієнт не звернувся до Банку з письмовою
заявою про повернення вкладу, розміщення нового вкладу здійснюється на наступних умовах:
- назва, вид, сума та валюта вкладу, строк розміщення якого продовжується, відповідає назві, виду, сумі,
валюті вкладу та строку, що визначені у Заяві – договорі про розміщення вкладу (депозиту), що діяла до дня
закінчення вкладу;
- перебіг строку, на який розміщується новий вклад, починається з дати повернення вкладу, зазначеної у
відповідній Заяві – договорі про розміщення вкладу (депозиту), при цьому проценти в такому випадку нараховуються
за день в якому здійснювалось продовження строку вкладу;
- інші умови вкладу, строк якого продовжується, крім зазначених вище, відповідають умовам, зазначеним у
відповідній Заяві – договорі про розміщення вкладу (депозиту);
- право застави майнових прав за відповідною Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту) зберігає
чинність для усіх випадків продовження строку, на який розміщується вклад.
1.1.11 Якщо на дату повернення вкладу у Банку відсутній вид такого вкладу, умова продовження вкладу,
передбачена цим пунктом, не застосовується, а вклад разом з нарахованими та не виплаченими процентами
перераховується на поточний рахунок, зазначений у відповідній Заяві – договорі про надання банківської послуги, за
винятком випадку, передбаченого п.1.2.2. цього Додатку.

1.1.12 Арешт коштів Клієнта на вкладному рахунку здійснюється на підставі та у порядку встановленому
законодавством України. Під час дії арешту Банк припиняє нарахування процентів на суму такого вкладу.
1.1.13 Примусове списання коштів Клієнта з вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі та у порядку
встановленими законодавством України. Якщо сума коштів, що підлягає примусовому списанню є меншою, ніж сума
яка підлягає, списанню, Банк здійснює списання коштів з усіх вкладів, розміщених відповідно цього Додатку та Заяви договору про розміщення вкладу (депозиту).
1.1.14 Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час
залучення Банком вкладів (депозитів), установлені Законами України "Про електронні документи та електронний
документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовим актом Національного банку України з
питань застосування електронного підпису в банківській системі України.
1.2 ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ
1.2.1 Після закінчення строку вкладу, з врахуванням випадків передбачених п.1.2.2. цього Додатку, кошти з
вкладного (депозитного) рахунку та нараховані проценти повертаються Клієнту протягом операційного дня Банку,
шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта, зазначений в Заяві – договорі про розміщення вкладу
(депозиту).
1.2.2 Після закінчення строку вкладу, у разі, якщо між Банком та Клієнтом укладено договір застави майнових прав
на грошові кошти розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, строк розміщення вкладу вважається продовженим
на умовах строкового вкладу, на строк дії вищезазначеного договору застави. Після припинення права застави за
договором застави майнових прав на грошові кошти розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, укладеним між
Банком та Клієнтом, кошти з вкладного рахунку та нараховані проценти повертаються Клієнту шляхом перерахування
на поточний рахунок Клієнта, який вказаний у відповідній Заяві – договорі про розміщення вкладу (депозиту), але не
раніше спливу терміну повернення вкладу.
1.2.3 У разі закінчення строку дії боргового зобов’язання, виконання за яким забезпечувалось заставою майнових
прав на грошові кошти розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, кошти з вкладного (депозитного) рахунку та
нараховані проценти повертаються Клієнту в останній банківський день місяця закінчення строку дії боргового
зобов’язання, але не пізніше дати (дня) повернення вкладу, шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта,
зазначений в Заяві – договорі про розміщення вкладу (депозиту). У разі повного або часткового погашення боргового
зобов’язання, виконання за яким забезпечувалось заставою майнових прав на грошові кошти розміщені на вкладному
(депозитному) рахунку, Банк має право повернути Клієнту вклад повністю або частково до спливу строку, на який
розміщується вклад.
1.2.4 Повернення вкладу або його частини на вимогу Клієнта до спливу строку, на який розміщується вклад
(дострокове повернення вкладу), можливе лише у випадках, якщо умовами конкретної Заяви - договору про
розміщення вкладу (депозиту) прямо передбачена можливість дострокового повернення визначеного в ній вкладу, або
його частини. В таких випадках, про намір дострокового повернення вкладу, Клієнт зобов'язаний повідомити Банк
шляхом подання відповідної заявки. Таку заявку Клієнт подає до Банку у двох примірниках не пізніше ніж за 5 (п’ять)
банківських днів до дати отримання коштів, зазначеної в заявці або в електронному вигляді за допомогою Системи
Клієнт – Банк.
1.2.5 Якщо день повернення вкладу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений
відповідно до законодавства України, виплата вкладу проводиться в перший за ним банківський день.
1.3 НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ПРОЦЕНТІВ ЗА ВКЛАДОМ
1.3.1 Нарахування процентів за користування вкладом, зарахованим на вкладний рахунок у Банку починається від
дня, наступного за днем надходження вкладу на вкладний (депозитний) рахунок у Банку до дня який передує його
поверненню (в тому числі при достроковому поверненні вкладу (його частини) Клієнтові або списанню з вкладного
(поточного) рахунка Клієнта з інших підстав. Нарахування процентів здійснюється із розрахунку в році є 365 днів ( у
високосному році – 366 днів) за фактичну кількість днів у періоді (за період з останнього робочого дня попереднього
місяця по день, що передує останньому робочому дню поточного місяця) в останній робочий день місяця. При
розрахунку процентів враховується фактичний залишок коштів на вкладному (депозитному) рахунку на кінець
кожного календарного дня протягом всього періоду, за який здійснюється нарахування процентів.
1.3.2 У випадку встановлення періодичності виплати процентів – щомісячно, Банк здійснює виплату нарахованих
процентів не пізніше 2-го банківського дня місяця наступного за місяцем, зя який було здійснено нарахування
процентів. У випадку, якщо день виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що
визначений відповідно до законодавства України, виплата процентів проводиться в перший за ним банківський день.
1.3.3 У випадку встановлення періодичності виплати процентів – капіталізація (спрямування нарахованих процентів
на поповнення ними вкладу), Банк здійснює виплату нарахованих процентів шляхом поповнення Вкладу одночасно з
їх нарахуванням, при цьому таке поповнення враховується Банком як поповнення Вкладу з відповідним порядком
нарахування на них процентів в подальшому.
1.3.4 У випадку встановлення періодичності виплати процентів – в кінці строку залучення Вкладу, проценти
виплачуються в день закінчення терміну залучення коштів (день закінчення Договору) або в день пролонгації
залучення Вкладу на новий термін без руху Вкладу.
1.3.5 Періодичність виплати процентів визначаються у відповідній Заяві – договорі про розміщення вкладу
(депозиту), окремо від суми вкладу шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта, зазначений в такій Заяві –

договорі про розміщення вкладу (депозиту), якщо інший спосіб виплати не встановлений Заявою – договором про
розміщення вкладу (депозиту).
1.3.6 У випадку додаткового зарахування грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок (включаючи
капіталізацію процентів, якщо це передбачене Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту), день такого
внесення не включається до розрахунку процентів.
1.3.7 У випадку якщо умовами Заяви - договору про розміщення вкладу (депозиту) встановлено, що проценти
нараховані на суму вкладу сплачуються Клієнту шляхом їх перерахування на вкладний рахунок, з метою поповнення
суми вкладу, Клієнт доручає Банку нараховані за вкладом проценти у строк, вказаний в Заяві – договорі про
розміщення вкладу (депозиту), направляти на поповнення вкладу.
1.3.8 Проценти, нараховані за місяць, в якому закінчується строк вкладу, сплачуються не пізніше дня повернення
вкладу.
1.3.9 У разі дострокового повернення вкладу за письмовою Заявою Клієнта, проценти нараховані за вкладом, що
достроково повертається, перераховуються за процентною ставкою вказаною в Заяві – договорі про розміщення вкладу
(депозиту).
1.3.10 При поверненні вкладу до спливу строку вкладу, Банк має право здійснювати перерахунок раніше виплачених
процентів Клієнту. Банк визначає таке право у Заяві – договору про розміщення вкладу (депозиту). Якщо при
перерахунку виявиться, що Банк виплатив проценти на суму вкладу у більшому розмірі ніж передбачено відповідною
Заявою – договором про розміщення вкладу (депозиту) для випадків дострокового повернення вкладу, Клієнт
зобов'язаний відшкодувати Банку цю різницю за рахунок власних коштів, для чого Клієнт доручає Банку списати її з
суми вкладу.
1.3.11 Зміна розміру процентів здійснюється в порядку визначеному законодавством України та/або Заявами договорами про розміщення вкладу (депозиту).

