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Поняття та визначення
1

"Групові тарифи" – тарифи комісійної винагороди
Банку за надані Банківські послуги та процентні
ставки, що нараховуються на залишки коштів на
Поточних Рахунках, що встановлюються тарифним
комітетом Банку для певної Тарифної групи.

2

"Загальні тарифи" – тарифи комісійної винагороди
Банку за надані Банківські послуги та процентні
ставки, що нараховуються на залишки коштів на
Поточних Рахунках, що встановлюються тарифним
комітетом Банку та застосовуються до Клієнта, якщо
Клієнт не обслуговується за Груповими тарифами,
Тарифами для бізнес-пакетів або іншими Тарифами.

3

"Тарифи" – Загальні тарифи, Групові тарифи,
Тарифи для бізнес-пакетів та інші Тарифи, які
встановлюються тарифним комітетом Банку та
застосовуються до Клієнта відповідно до Загальних
Умов та/або Договору Послуг.

4

"Тарифи для бізнес-пакетів" – тарифи комісійної
винагороди Банку за надані Банківські послуги та
процентні ставки, що нараховуються на залишки на
Поточних Рахунках, що встановлюються тарифним
комітетом Банку, які застосовуються до Клієнта, за
умови приєднання до відповідного бізнес-пакету.

1.

5.11. У випадку, якщо Клієнт, який обслуговується за
Тарифами для бізнес-пакету, подає до Банку заяву про
відмову від обслуговування за Тарифами для бізнес
пакету або перестає відповідати критеріям та/або
умовам застосування таких Тарифів, або неналежним
чином виконує свої зобов’язання за Договорами
Послуг, укладеними відповідно до умов бізнес-пакету,
Банк має право:

"Групові тарифи" – тарифи комісійної
винагороди Банку за надані Банківські послуги та
процентні ставки, що нараховуються на залишки
коштів
на
Поточних
Рахунках,
що
встановлюються тарифним комітетом Банку або
іншим уповноваженим органом Банку для певної
Тарифної групи.
"Загальні тарифи" – тарифи комісійної
винагороди Банку за надані Банківські послуги та
процентні ставки, що нараховуються на залишки
коштів
на
Поточних
Рахунках,
що
встановлюються тарифним комітетом Банку або
іншим уповноваженим органом Банку та
застосовуються до Клієнта, якщо Клієнт не
обслуговується
за
Груповими
тарифами,
Тарифами для бізнес-пакетів або іншими
Тарифами.
"Тарифи" – Загальні тарифи, Групові тарифи,
Тарифи для бізнес-пакетів та інші Тарифи, які
встановлюються тарифним комітетом Банку або
іншим уповноваженим органом Банку та
застосовуються до Клієнта відповідно до
Загальних Умов та/або Договору Послуг.
"Тарифи для бізнес-пакетів" – тарифи
комісійної винагороди Банку за надані Банківські
послуги та процентні ставки, що нараховуються
на залишки на Поточних Рахунках, що
встановлюються тарифним комітетом Банку або
іншим уповноваженим органом Банку, які
застосовуються до Клієнта, за умови приєднання
до відповідного бізнес-пакету.

Комісійна винагорода і Тарифи Банку

5.11.1. припинити застосовувати до такого Клієнта
відповідні Тарифи для бізнес пакету та перевести
Клієнта на обслуговування за Загальними тарифами
або за відповідними Груповими тарифами, які діють в
Банку на момент такого переведення, при цьому
укладені Клієнтом відповідно до умов бізнес-пакету
Договори Послуг не припиняють своєї дії; або
5.11.2. ініціювати розірвання Договорів Послуг, яких
стосуються такі Тарифи для бізнес-пакету, та
припинити обслуговування Клієнта.
Про прийняте відповідно до цього пункту Загальних
Умов рішення Банк повідомляє Клієнта шляхом

5.11.
У
випадку
закінчення
терміну
обслуговування Клієнта за Тарифами для бізнеспакету, вказаного в Заяві на приєднання, наданій
Клієнтом до Банку, або якщо Клієнт, який
обслуговується за Тарифами для бізнес-пакету,
подає до Банку заяву про відмову від
обслуговування за Тарифами для бізнес пакету
або перестає відповідати критеріям та/або умовам
застосування таких Тарифів, або неналежним
чином виконує свої зобов’язання за Договорами
Послуг, укладеними відповідно до умов бізнеспакету, Банк має право:
5.11.1. припинити застосовувати до такого
Клієнта відповідні Тарифи для бізнес пакету, до
якого був приєднаний Клієнт, та перевести
Клієнта на обслуговування за Тарифами для
іншого бізнес – пакету за вибором Банку, на що
Клієнт дає свою згоду одночасно із підписанням
Заяви на приєднання до бізнес – пакету, або
перевести Клієнта на обслуговування за
Загальними тарифами або за відповідними
Груповими тарифами, які діють в Банку на

надіслання повідомлення за допомогою Комплексу
та/або на адресу електронної пошти Клієнта, вказану у
Заяві про приєднання. Ініціювання Банком розірвання
Договорів Послуг, укладення яких передбачено
умовами бізнес-пакету, здійснюється у порядку,
передбаченому законодавством України або
відповідним Договором Послуг.

2.

5.12. За рішенням тарифного комітету Банку, Банк має
право у будь-який час ініціювати внесення змін та/або
доповнень до Тарифів. Повідомлення про зміну та/або
доповнення Тарифів публікується на Інтернет-сторінці
Банку та розміщується у всіх операційних та касових
відділах Банку, а також може за рішенням Банку
надсилатись Клієнту за допомогою Комплексу та/або
на адресу електронної пошти Клієнта, вказану у
Договорі
Послуг.
Нові
Тарифи
починають
застосовуватись з Банківського дня, наступного за
днем публікації повідомлення про зміну та/або
доповнення Тарифів на Інтернет-сторінці Банку.

момент такого переведення, при цьому укладені
Клієнтом відповідно до умов бізнес-пакету
Договори Послуг не припиняють своєї дії; або
5.11.2. ініціювати розірвання Договорів Послуг,
яких стосуються такі Тарифи для бізнес-пакету,
та припинити обслуговування Клієнта.
Про прийняте відповідно до цього пункту
Загальних Умов рішення Банк повідомляє Клієнта
шляхом надіслання повідомлення за допомогою
Комплексу та/або на адресу електронної пошти
Клієнта, вказану у Заяві про приєднання.
Ініціювання Банком розірвання Договорів Послуг,
укладення яких передбачено умовами бізнеспакету, здійснюється у порядку, передбаченому
законодавством
України
або
відповідним
Договором Послуг.
5.12. За рішенням тарифного комітету Банку або
іншого уповноваженого органу Банку, Банк має
право у будь-який час ініціювати внесення змін
та/або доповнень до Тарифів. Повідомлення про
зміну та/або доповнення Тарифів публікується на
Інтернет-сторінці Банку та розміщується у всіх
операційних та касових відділах Банку, а також
може за рішенням Банку надсилатись Клієнту за
допомогою Комплексу та/або на адресу
електронної пошти Клієнта, вказану у Договорі
Послуг. Нові Тарифи починають застосовуватись
з Банківського дня, наступного за днем публікації
повідомлення про зміну та/або доповнення
Тарифів на Інтернет-сторінці Банку.

Загальні умови відкриття та обслуговування депозитного рахунку
1.

1.1. Банк відкриває Вкладнику Депозитний Рахунок та
приймає від Вкладника і зараховує на такий
Депозитний Рахунок суму Депозиту відповідно до
умов Депозитного доручення, наданого Вкладником
Банку на підставі Договору банківського депозиту, за
умови надання Вкладником Банку документів, надання
яких вимагається законодавством України, Договором
банківського депозиту та/або внутрішніми правилами
Банку.

2.

1.4.Депозитне доручення повинно містити наступні
умови Депозиту:
1.4.1. дату і номер Депозитного доручення;
1.4.2. суму і валюту Депозиту;
1.4.3.дату зарахування суми Депозиту на Депозитний
Рахунок;
1.4.4. дату повернення Банком Депозиту Вкладнику;
1.4.5. розмір процентної ставки за Депозитом;
1.4.6.
можливість
капіталізації
процентів
за
Депозитом;
1.4.7. можливість поповнення Депозитного Рахунка
додатковими внесками;
1.4.8. можливість часткового або повного зняття
Депозиту з Депозитного Рахунка протягом строку, на
який вноситься Депозит;
1.4.10. реквізити поточного рахунка Вкладника,
відкритого в Банку та з якого Вкладник має намір
перерахувати суму Депозиту на Депозитний Рахунок;

1.1. Банк відкриває Вкладнику Депозитний
Рахунок та приймає від Вкладника і зараховує на
такий Депозитний Рахунок суму Депозиту
відповідно до умов діючого в Банку Депозитного
доручення/Додатку до Договору, наданого
Вкладником Банку на підставі Договору
банківського депозиту, за умови надання
Вкладником Банку документів, надання яких
вимагається законодавством України, Договором
банківського депозиту та/або внутрішніми
правилами Банку.
Видалено.

3.

1.4.11. реквізити Депозитного Рахунка Вкладника, на
який Вкладник має намір перерахувати суму
поповнення Депозиту;
1.4.12. реквізити поточного рахунка Вкладника,
відкритого в Банку та на який Банк повинен повернути
суму Депозиту та зарахувати проценти за Депозитом;
та
1.4.13. будь-які інші умови, зазначення яких є
необхідним
відповідно
до
Загальних
Умов,
законодавства України та Договору банківського
депозиту.
1.6. Сума депозиту повертається Вкладнику на його
поточний рахунок, відкритий
в Банку. Якщо
зазначена у Депозитному дорученні дата повернення
Депозиту припадає на день, що не є Банківським днем,
то сума Депозиту повертається Вкладнику на його
поточний рахунок, відкритий в Банку, в перший
Банківський день, наступний за датою повернення
Депозиту. Депозитний Рахунок закривається Банком
на наступний Банківський день після повного
повернення Вкладнику суми Депозиту або списання
грошових коштів з Депозитного Рахунка з інших
підстав, що не суперечать законодавству України.

Змінено порядковий номер.
1.7. Сума депозиту повертається Вкладнику на
його поточний рахунок, відкритий в Банку.
Якщо
зазначена
у
Депозитному
дорученні/Додатку до Договору дата повернення
Депозиту припадає на день, що не є Банківським
днем, то сума Депозиту повертається Вкладнику
на його поточний рахунок, вказаний в
Депозитному дорученні/Додатку до Договору, в
перший Банківський день, наступний за датою
повернення Депозиту. Депозитний Рахунок
закривається Банком на наступний Банківський
день після повного повернення Вкладнику суми
Депозиту або списання грошових коштів з
Депозитного Рахунка з інших підстав, що не
суперечать законодавству України.
2.1. За користування Депозитом, розміщеним
Вкладником на Депозитному Рахунку, Банк
нараховує та сплачує Вкладнику проценти на
суму Депозиту за ставкою, вказаною у
Депозитному дорученні/Додатку до Договору. У
випадку збільшення суми Депозиту (за умови,
що таке збільшення суми Депозиту передбачене
у Депозитному дорученні/ Додатку до Договору)
проценти
нараховуються
на
відповідно
збільшену суму Депозиту. Порядок зміни
процентної ставки за Депозитом та порядок
повідомлення Вкладника про таку зміну
встановлюється
в
Договорі
банківського
депозиту.
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2.1. За користування Депозитом, розміщеним
Вкладником на Депозитному Рахунку, Банк нараховує
та сплачує Вкладнику проценти на суму Депозиту за
ставкою, вказаною у Депозитному дорученні. У
випадку збільшення суми Депозиту (за умови, що таке
збільшення
суми
Депозиту
передбачене
у
Депозитному дорученні) проценти нараховуються на
відповідно збільшену суму Депозиту. Порядок зміни
процентної ставки за Депозитом та порядок
повідомлення
Вкладника
про
таку
зміну
встановлюється в Договорі банківського депозиту.

5.

2.2. Якщо інше не передбачене Договором
банківського депозиту або Депозитним дорученням,
проценти на суму Депозиту нараховуються з дня,
наступного за днем надходження коштів на
Депозитний Рахунок, і до дня, який передує
поверненню суми Депозиту Вкладнику або списанню
грошових коштів з Депозитного Рахунка з інших
підстав, що не суперечать законодавству України.

2.2. Якщо інше не передбачене Договором
банківського
депозиту
або
Депозитним
дорученням/Додатком до Договору , проценти на
суму Депозиту нараховуються з дня, наступного
за днем надходження коштів на Депозитний
Рахунок, і до дня, який передує поверненню суми
Депозиту Вкладнику або списанню грошових
коштів з Депозитного Рахунка з інших підстав,
що не суперечать законодавству України.

6.

2.4. Нараховані на Депозит проценти не додаються до
суми Депозиту та, відповідно, на суму таких процентів
не нараховуються проценти, встановлені для основної
суми Депозиту, якщо інше прямо не передбачено
Депозитним дорученням або Договором банківського
депозиту.

2.4. Нараховані на Депозит проценти не
додаються до суми Депозиту та, відповідно, на
суму таких процентів не нараховуються
проценти, встановлені для основної суми
Депозиту, якщо інше прямо не передбачено
Депозитним дорученням/Додатком до Договору
або Договором банківського депозиту.

7.

2.5. У разі накладення на Депозит арешту або
обмеження
права
Вкладника
розпоряджатись
Депозитом іншим чином відповідними державними
органами у випадках, передбачених законодавством
України, або застосування Банком притримання
коштів на Депозитному Рахунку, або передачі
майнових прав на Депозит у заставу, або неможливості
зарахування (повернення) коштів на поточний рахунок
Вкладника з причин, що не залежать від волі Банку,
внаслідок чого Депозит залишається на Депозитному
Рахунку після дати повернення Банком Депозиту
Вкладнику, вказаної у Депозитному дорученні,
проценти за Депозитом з дати його повернення Банком
не нараховуються.

8.

2.6. Виплата процентів за Депозитом проводиться
щомісячно протягом 2 (двох) Банківських днів з дня
нарахування процентів за останній звітний місяць,
шляхом їх перерахування в безготівковій формі на
поточний рахунок Вкладника, вказаний у Депозитному
дорученні, або шляхом їх зарахування на поповнення
Депозиту, якщо Депозитним дорученням передбачено
право Вкладника поповнювати Депозитний Рахунок. У
разі повернення Банком Депозиту, Вкладнику
виплачуються всі проценти за Депозитом, нараховані
до дня, що передує дню повернення.

9.

2.7. У випадку, якщо законодавство України або
чинний міжнародний договір, стороною якого є
Україна, передбачає стягнення Банком, у якості
податкового агента, податків та/або зборів з сум
процентів, що нараховуються на суму Депозиту
відповідно до Договору банківського депозиту, Банк
стягує такий податок та/або збір у розмірі,
передбаченому
законодавством
України
або
відповідним міжнародним договором, у день
перерахування суми таких нарахованих процентів на
рахунок Вкладника-нерезидента.

10.

3.1. Банк зобов'язаний повернути Вкладнику суму
Депозиту і сплатити нараховані проценти за
Депозитом, за вирахуванням податків та інших
обов'язкових платежів, що підлягають стягненню
відповідно до законодавства України, і належної Банку
комісійної винагороди у порядку та відповідно до
умов, встановлених у Депозитному дорученні та
Договорі банківського депозиту.

11.

3.3. Вкладник не має права вимагати дострокового
повернення Депозиту, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України. Якщо право
дострокового повернення Депозиту передбачено
Договором банківського депозиту, проценти, що були
нараховані на суму Депозиту до дати дострокового
повернення Депозиту, перераховуються Банком за
ставкою для вкладів на вимогу, якщо інша ставка не
передбачена Договором банківського депозиту.

2.5. У разі накладення на Депозит арешту або
обмеження права Вкладника розпоряджатись
Депозитом
іншим
чином
відповідними
державними органами у випадках, передбачених
законодавством України, або застосування
Банком притримання коштів на Депозитному
Рахунку, або передачі майнових прав на Депозит
у заставу, або неможливості зарахування
(повернення) коштів на поточний рахунок
Вкладника з причин, що не залежать від волі
Банку, внаслідок чого Депозит залишається на
Депозитному Рахунку після дати повернення
Банком Депозиту Вкладнику, вказаної у
Депозитному дорученні/Додатку до Договору,
проценти за Депозитом з дати його повернення
Банком не нараховуються.
2.6. Виплата процентів за Депозитом проводиться
щомісячно протягом 2 (двох) Банківських днів з
дня нарахування процентів за останній звітний
місяць, шляхом їх перерахування в безготівковій
формі на поточний рахунок Вкладника, вказаний
у Депозитному дорученні/Додатку до Договору,
або шляхом їх зарахування на поповнення
Депозиту,
якщо
Депозитним
дорученням/Додатком до Договору передбачено
право Вкладника поповнювати Депозитний
Рахунок. У разі повернення Банком Депозиту,
Вкладнику виплачуються всі проценти за
Депозитом, нараховані до дня, що передує дню
повернення.
2.7. У випадку, якщо законодавство України або
чинний міжнародний договір, стороною якого є
Україна, передбачає стягнення Банком, у якості
податкового агента, податків та/або зборів з сум
процентів, що нараховуються на суму Депозиту
відповідно
до
умов
Депозитного
доручення/Додатку до Договору та Договору
банківського депозиту, Банк стягує такий
податок та/або збір у розмірі, передбаченому
законодавством України або відповідним
міжнародним договором, у день перерахування
суми таких нарахованих процентів на рахунок
Вкладника-нерезидента.
3.1. Банк зобов'язаний повернути Вкладнику
суму Депозиту і сплатити нараховані проценти за
Депозитом, за вирахуванням податків та інших
обов'язкових платежів, що підлягають стягненню
відповідно до законодавства України, і належної
Банку комісійної винагороди у порядку та
відповідно до умов, встановлених у Депозитному
дорученні/Додатку до Договору та Договорі
банківського депозиту.
3.3. Вкладник не має права вимагати
дострокового повернення Депозиту, якщо інше
не передбачено чинним законодавством України.
Якщо право дострокового повернення Депозиту
передбачено Депозитним дорученням/Додатком
до Договору, проценти, що були нараховані на
суму Депозиту до дати дострокового повернення
Депозиту, перераховуються Банком за ставкою
для вкладів на вимогу, якщо інша ставка не
передбачена Депозитним дорученням/Додатком

до Договору.

