
Умови надання банківських послуг із залучення вкладів 

1. Клієнт розміщує в Банку грошові кошти, надалі – «Вклад», а Банк приймає ці 
кошти та зобов’язується повернути суму Вкладу і сплатити проценти за його 
користування на умовах та в порядку, встановлених Договором. 

2. Дата повернення Вкладу зазначається у відповідному договорі. У випадку, 
якщо дата повернення Вкладу та нарахованих процентів є неробочим, святковим або 
вихідним днем, датою повернення Вкладу та нарахованих процентів є наступний 
робочий день, який слідує за таким неробочим, святковим або вихідним днем.  

У разі пролонгації строку дії відповідного Договору датою повернення Вкладу є 
останній день кожного наступного строку, на який було подовжено Договір. 

Якщо Вкладник розмістив Вклад з автоматичною пролонгацією та не звернувся 
до Банку в дату повернення Вкладу для отримання Вкладу, розміщення Вкладу 
подовжується на такий самий строк, на умовах по даному виду Вкладу, які діють на 
дату такого подовження, за виключенням випадків, зазначених в п.20. 

3. Для обліку Вкладу Банк відкриває Клієнту депозитний рахунок, на який Клієнт 
вносить Вклад готівкою в день підписання відповідного Договору в сумі, визначеній 
Договором. При безготівковому надходженні Клієнт зобов’язується розмістити Вклад в 
Банку шляхом перерахування його однією сумою (крім випадків переоформлення 
Вкладу в Банку) на депозитний рахунок не пізніше 3 (трьох) робочих днів, перебіг яких 
починається з дня підписання Сторонами відповідного Договору. 

4. При розміщенні коштів Вкладником – резидентом на користь третьої особи 
резидента Вкладний (депозитний) рахунок відкривається на ім’я Вкладника. 

5. При розміщенні Вкладу на ім’я третьої особи (малолітньої або неповнолітньої 
особи) Вкладний (депозитний) рахунок відкривається на ім’я третьої особи. 

6. Вкладник має право поповнювати Вклад протягом строку дії Договору, якщо 
це  передбачено умовами Договору. 

7. За користування Вкладом Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти у 
розмірі, що зазначаються у відповідному Договорі, за винятком наступних 
особливостей: 

- у випадку автоматичної пролонгації Вкладу Банк встановлює процентну ставку 
в розмірі процентної ставки по даному виду Вкладу, яка діє на дату такої пролонгації; 

- при достроковому повному поверненні Вкладу або його частини (повернення 
частини Вкладу здійснюється не більше одного разу, якщо умовами Вкладу не 
передбачено інакше) Банк, за весь період розміщення Вкладу (його частини), нараховує 
та сплачує Вкладнику проценти в розмірі, що зазначений у відповідному Договорі (у 
випадку якщо можливість дострокового повернення Вкладу (повного або його частини) 
передбачена відповідним Договором). Перерахування процентів при достроковому 
повному поверненні Вкладу або його частини, здійснюється на суму грошових коштів, 
яка достроково повертається Вкладнику. При цьому різниця між раніше сплаченими та 
перерахованими за зниженою ставкою процентами, утримується Банком із суми 
нарахованих, але не виплачених процентів, а у випадку, якщо цієї суми недостатньо, із 
суми Вкладу. При достроковому поверненні Вкладу (його частини), який було 
подовжено (пролонговано), перерахування процентів здійснюється з останньої дати 
такого подовження.  

8. На депозитний рахунок Клієнта можуть зараховуватися грошові кошти, що 
надійшли від третьої особи на ім’я Клієнта. При цьому вважається, що Клієнт погодився 
на одержання цих коштів, надавши необхідні дані про свій депозитний рахунок третій 
особі.  

9. Номер депозитного рахунку є банківською таємницею і відповідальність за 
його передачу третій особі належить Вкладнику. 

10. У випадку розміщення Вкладу на користь Третьої особи, Третя особа набуває 
прав Вкладника за відповідним Договором з дня пред’явлення нею до Банку першої 



вимоги шляхом подання до Банку власноруч складеної заяви про намір скористатися 
правами Вкладника за відповідним Договором. Заява складається в присутності 
відповідального працівника Банку. На підставі заяви Третьої особи та набуттям в 
зв’язку з цим нею прав Вкладника за відповідним Договором відбувається перехід всіх 
прав та обов’язків за відповідним Договором від Вкладника до Третьої особи. 
Одночасно із поданням Третьою особою заяви Третя особа зобов’язана надати 
відповідальному працівнику Банку документи, що вимагаються законодавством для 
проведення ідентифікації Третьої особи. Третя особа має право здійснювати 
розпорядження правами за відповідним Договором виключно за умови подання до 
Банку вказаних вище документів, що оформлені належним чином. 

До набуття Третьою особою прав Вкладника за відповідним Договором ці права 
належать Вкладнику, який має право розпоряджатися ними на свій розсуд. 

Після набуття Третьою особою прав на Вклад у відповідності до умов даних 
Правил, Вкладник втрачає статус сторони відповідного Договору. 

11. Самостійно скористатися правами Вкладника за відповідним Договором може 
особа, що на день звернення до Банку із заявленням своїх прав на Вклад досягла 
вісімнадцятирічного віку. Скористатися правами Вкладника за відповідним договором 
може особа, що на день звернення до Банку із заявленням своїх прав на Вклад досягла 
чотирнадцятирічного віку при умові отримання цією особою згоди органу опіки та 
піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників. 

12. У випадку розміщення Вкладу в іноземній валюті, внесення готівки на 
депозитний рахунок Клієнта іншою особою, яка не є Клієнтом, не допускається. 

13. Внесення та поповнення Вкладу може проводитись готівкою або в 
безготівковому порядку.  

14. Кошти, прийняті у вихідний або святковий день, зараховуються на 
депозитний рахунок Клієнта на наступний робочий день. 

15. У випадку, якщо така можливість передбачена відповідним Договором, 
допускається дострокове повернення Вкладу (повне або його частини), при цьому, 
Клієнт зобов’язаний письмово попередити Банк про свій намір, шляхом подання до 
Банку заяви у двох примірниках, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дня, в який 
він має намір отримати Вклад (його частину), не враховуючи день подання заяви.  

При частковому знятті коштів, мінімальний залишок коштів на рахунку, після 
зняття, повинен складати суму не менше ніж встановлена мінімальна сума Вкладу. День 
дострокового повернення Вкладу (його частини) обов’язково має бути банківським 
днем. 

Зміна розміру Вкладу при достроковому частковому поверненні Вкладу 
підтверджується укладенням договору про внесення змін та доповнень до відповідного 
Договору та платіжними документами з підписами відповідальних працівників Банку та 
печаткою або штампом Банку. 

16. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом перерахування на 
поточний рахунок / поточний рахунок з використанням електронного платіжного засобу 
Клієнта, відкритий в Банку, якщо інше не передбачено умовами Договору. А у випадку 
розміщення Вкладу на користь Третьої особи та набуття Третьою особою прав 
Вкладника за відповідним Договором, на рахунок повідомлений Банку Третьою особою. 
За заявою Клієнта, яка надається до Банку не пізніше двох робочих днів до дня 
повернення Вкладу, сплата нарахованих процентів може здійснюватись шляхом 
перерахування на інший поточний рахунок / поточний рахунок з використанням 
електронного платіжного засобу Клієнта, відкритий в Банку, або готівкою через касу 
Банку. 

За заявою Вкладника сплата Банком процентів може здійснюватись одночасно з 
поверненням Вкладу шляхом перерахування на відкритий в Банку депозитний рахунок. 
Відповідна Заява надається до Банку не пізніше дня повернення Вкладу. 



17. Повернення Вкладу (його частини), в т.ч. дострокове здійснюється шляхом 
перерахування на поточний рахунок/рахунок з використанням електронного платіжного 
засобу Клієнта, відкритий в Банку, якщо інше не передбачено умовами Договору. А у 
випадку розміщення Вкладу на користь Третьої особи та набуття Третьою особою прав 
Вкладника за відповідним Договором, на рахунок повідомлений Банку Третьою особою. 
За заявою Клієнта, яка надається до Банку не пізніше двох робочих днів до дня 
повернення Вкладу (його частини), повернення Вкладу (його частини) може 
здійснюватись шляхом перерахування на інший поточний рахунок / поточний рахунок з 
використанням електронного платіжного засобу Клієнта, відкритий в Банку, або 
готівкою через касу Банку. За заявою Клієнта, яка надається до Банку не пізніше дня 
повернення Вкладу, повернення Вкладу (повне) може здійснюватись шляхом 
перерахування на відкритий в Банку депозитний рахунок Клієнта.  

18. Повернення Вкладу (його частини), що розміщено з автоматичною 
пролонгацією, здійснюється готівкою через касу Банку. За заявою Вкладника, яка 
надається до Банку не пізніше двох робочих днів до дня повернення Вкладу (його 
частини), повернення Вкладу (його частини) може здійснюватись шляхом 
перерахування на його поточний або картковий рахунок, відкритий у Банку. За заявою 
Вкладника, яка надається до Банку не пізніше дня повернення Вкладу, повернення 
Вкладу (повне) може здійснюватись шляхом перерахування на відкритий в Банку 
депозитний рахунок Вкладника. 

19. У випадку виплати Вкладу (його частини) та/або нарахованих процентів в 
іноземній валюті готівкою через касу Банку залишок іноземної валюти менший, ніж 
номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, купується у Клієнта за 
гривню за курсом, установленим Банком на час здійснення касової операції.  

20. Якщо кошти було розміщено на Вклад з автоматичною пролонгацією та 
даний вид Вкладу, на умовах якого розміщено кошти, припинив свою дію, Банк 
повідомляє Клієнта за 15 (п’ятнадцять календарних днів) до припинення дії даного виду 
Вкладу шляхом надсилання рекомендованого листа на адресу Клієнта, зазначену в 
Договорі, про припинення дії даного виду Вкладу та про необхідність з’явитися у Банк в 
дату повернення Вкладу для отримання Вкладу або для підписання Договору 
банківського вкладу на умовах іншого виду вкладу, який задовольняє вимогам Клієнта. 
У випадку, якщо Клієнт не звернувся до Банку для отримання Вкладу у дату повернення 
Вкладу, Банк повертає Вклад шляхом перерахування на картковий рахунок Вкладника, 
відкритий у Банку. 

21. Для обліку процентів за Вкладом Банк відкриває відповідний рахунок. 
22. Нарахування процентів проводиться Банком щомісячно, не пізніше 

останнього робочого дня поточного місяця, станом на останній календарний день 
місяця, та в день повернення Вкладу. 

23. Проценти на Вклад нараховуються з дня, наступного за днем надходження 
вкладу у Банк до дня, що передує дню повернення грошових коштів Клієнту. 

24. Нарахування процентів за Вкладом в національній валюті проводиться за 
методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів в місяці, та році.  

25. Нарахування процентів за Вкладом в іноземній валюті проводиться за 
методом «факт/360», тобто виходячи з фактичної кількості днів в місяці, але 360-ти у 
році.  

26. Сплата процентів проводиться Банком в залежності від обраного Клієнтом 
виду Вкладу: 

- щомісячно, не пізніше наступного робочого дня з дня нарахування процентів та 
в день повернення Вкладу, згідно остаточного розрахунку;  

- в день повернення Вкладу (при автоматичній пролонгації в останній день 
кожного наступного строку); 



- щомісячно, не пізніше наступного робочого дня з дня нарахування процентів та 
в день повернення Вкладу, згідно остаточного розрахунку, шляхом їх приєднання до 
суми Вкладу. 

27. У випадку зміни будь-яких показників, що характеризують кон’юнктуру 
фінансових ринків та нормативи НБУ, в цілях збереження грошових коштів Клієнта, 
Банк має право ініціювати зміну процентної ставки по Вкладу, або інших умов Договору, 
повідомивши про це Клієнта в письмовій формі (рекомендованим листом). Протягом 10-
ти календарних днів з дня відправлення Банком рекомендованого листа Клієнт має 
прийняти рішення про укладання відповідного Договору про внесення змін та 
доповнень з Банком про встановлення нового розміру процентної ставки по Вкладу або 
зміну інших умов Договору. 

У разі, якщо Клієнт, впродовж 10-ти календарних днів з дня відправлення 
Банком рекомендованого листа відмовиться від запропонованого Банком нового 
розміру процентів по Вкладу або зміну інших умов Договору або не укладе з Банком 
відповідний Договір про внесення змін та доповнень, Банк повертає Клієнту Вклад та 
нараховані відповідно до річної процентної ставки, зазначеної в Договорі, проценти. 
Донарахування процентів та повернення Банком Вкладу здійснюється в останній день 
закінчення вказаного вище десятиденного терміну шляхом перерахування Вкладу та 
процентів на картковий рахунок Клієнта, зазначений в Договорі. 

У разі укладання між Сторонами в період перебігу зазначеного вище 
десятиденного строку відповідного Договору про внесення змін та доповнень, проценти 
по Вкладу нараховуються за новою ставкою, починаючи з наступного календарного 
дня, який слідує за днем вступу у юридичну силу відповідного Договору про внесення 
змін та доповнень. 

 

 


