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ДОДАТОК № 7
до Договору на комплексне банківське обслуговування
УМОВИ ВІДКРИТТЯ ВКЛАДНИХ РАХУНКІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ
Визначення термінів
Вкладний рахунок – рахунок, який відкривається для зберігання Вкладу, що передаються Вкладником в управління на
встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Вкладнику
відповідно до законодавства України та умов Договору.
Вкладник – Клієнт Банку, що уклав Угоду банківського вкладу.
Вклад– кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від
Вкладника (або які надійшли для Вкладника) на умовах Угоди банківського вкладу, зокрема, Строкові вклади, Вклади на
вимогу, вклади Овернайт, Умовні вклади.
Вклад Овернайт – кошти розміщенні Вкладником в Банку на Вкладному рахунку строком розміщення один Операційний
день Банку до наступного Операційного дня Банку.
Вклад на вимогу – грошові кошти розміщенні на Вкладному рахунку Вкладника в Банку із зобов’язанням Банку повернути
суму Вкладу на першу вимогу Вкладника.
Строковий вклад – кошти розміщенні Вкладником в Банку на Вкладному рахунку на умовах повернення зі спливом строку,
встановленого Угодою банківського вкладу.
Угода банківського вкладу (Угода) - угода, що укладається між Банком та Вкладником на підставі цього Договору та є його
невід’ємною частиною, згідно з умовами якої Вкладник розміщує в Банку Вклад на умовах обслуговування, що визначені цим
Договором.
Умовний вклад – грошові кошти, розміщенні Вкладником на Вкладному рахунку в Банку під визначений процент із
зобов’язанням їх повернення з настанням визначених умов повернення.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Додатком № 7 до Договору визначений загальний порядок і умови проведення операцій з розміщення Клієнтом у
Банку Строкових вкладів, Вкладів Овернайт, Вкладів на вимогу та Умовних вкладів, за умовами яких Банк зобов’язується
повернути Клієнту розміщену ним суму Вкладу і виплатити проценти, що нараховані на суму Вкладу (далі за текстом –
«проценти») відповідно до умов, передбачених цим Додатком № 7 до Договору та Угодами банківського вкладу (надалі –
Угоди), що укладаються в рамках Договору та є його невід’ємними частинами.
1.2. Сума кожного з Вкладів, розмір процентів (далі за текстом – «процентна ставка»), валюта Вкладу, строк для Строкових
вкладів, Вкладів Овернайт, порядок повернення Вкладів на вимогу, умови повернення для Умовних вкладів, реквізити
Рахунків, а також рахунків, на які здійснюється повернення Вкладів, умови сплати процентів тощо, визначаються окремими
Угодами.
1.3. Сторони дійшли згоди, що:
 поповнення Строкових вкладів, що розміщуються згідно з умовами Угод, що укладаються в рамках цього Договору,
шляхом переказу Клієнтом додаткових грошових коштів на Вкладний рахунок, що збільшують суму відповідного Строкового
вкладу, не здійснюється;
 максимальна сума Вкладів на вимогу, що розміщуються згідно з умовами Угод, що укладаються в рамках цього Договору,
шляхом переказу додаткових грошових коштів на Вкладний рахунок, що збільшують суму відповідного Вкладу на вимогу,
визначається в кожній відповідній Угоді до Договору;
1.4. У разі збільшення або зменшення суми Вкладу на вимогу, згідно умов цього Додатку № 7 до Договору, залишок коштів на
Вкладному рахунку вважається сумою Вкладу.
1.5. Сторони дійшли згоди, що Угоди та або Додаткові угоди про внесення змін до відповідних Угод укладаються на
паперових носіях або в електронній формі за підписом уповноважених представників Сторін, в тому числі підписуються із
використанням аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку та/або відтиску печатки Банку, що відтворені
засобами копіювання, зразки яких наведені в Публічній Пропозиції, в один із наступних способів:
1.5.1. шляхом укладення Банком і Клієнтом Угод (змін до Угод) у вигляді єдиного документу;
1.5.2. шляхом надання Клієнтом Банку пропозиції на розміщення Вкладу/зміну умов розміщення Вкладу – оферти (далі за
текстом – «Заява») та письмової згоди Банку із умовами розміщення Вкладу/змінами умов розміщення Вкладу, викладеними в
Заяві (далі за текстом – «Акцепт»), наданої Клієнту Банком. У випадку укладення Угоди в порядку передбаченому цим
пунктом Додатку до Договору, Клієнт, на підставі отриманої від Банку інформації щодо умов розміщення Вкладів, надає
Банку Заяву, що складається за формою, затвердженою внутрішніми положеннями Банку, в залежності від умов розміщення
Вкладу. На підтвердження умов розміщення Вкладу, зазначених у відповідній Заяві Клієнта, в день надходження до Банку
Заяви, надає Клієнту Акцепт, що складається за формою, погодженою внутрішніми положеннями Банку в залежності від умов
залучення Вкладу. Угода між Клієнтом та Банком щодо розміщення Вкладу вважається укладеною в дату прийняття
(акцептування) Банком пропозиції Клієнта, що вказана в Акцепті, який надається Банком Клієнту. Якщо з будь-якої причини
Банком не надано Клієнту Акцепт, вважається, що Банком не погоджено розміщення Вкладу або запропоновані зміни умов
розміщення Вкладу і така Угода банківського вкладу/ додаткова угода на зміну умов розміщення вкладу не є укладеною.
1.6. Виплата Вкладу та сплата процентів здійснюється шляхом перерахування Банком Вкладу та нарахованих процентів на
поточний рахунок Клієнта, зазначений у відповідній Угоді, або на інший поточний рахунок Клієнта у Банку, зазначений у
його заяві (зокрема, у заяві про дострокове повернення Вкладу), якщо інше не передбачене відповідною Угодою.
2. РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ
2.1. Банк відкриває Клієнту Вкладні рахунки для розміщення Строкових вкладів, Умовних вкладів, Вкладів Овернайт,
Вкладів на вимогу (балансові рахунки) не пізніше ніж протягом трьох Операційних днів, включаючи день укладення

Сторонами відповідної Угоди на підставі наданих Клієнтом документів, в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
2.2. Підтвердженням розміщення кожного з Вкладів та укладення Угоди банківського вкладу, або підтвердження прийняття
Банком розміщених Клієнтом на Рахунок грошових коштів у сумі Додаткового внеску та зміни умов відповідної Угоди, на
підставі якої розміщено Вклад на вимогу, щодо суми Вкладу на вимогу або підтвердження повернення Вкладу/ частини
Вкладу, а також зміни умов відповідної Угоди, на підставі якої розміщено Вклад на вимогу, щодо суми Вкладу на вимогу, є
надання Банком на вимогу Клієнта Виписки, що надається протягом 3 (трьох) днів з дати переказу або повернення Вкладу
відповідно, з відображенням в ній суми фактичного розміщення/повернення. При цьому, надання вказаної Виписки, що
підписана уповноваженою особою Банку та скріплена печаткою Банку, в тому числі і за допомогою Системи, є додержанням
письмової форми договору про внесення змін та доповнень до відповідної Угоди, на підставі якої розміщено Вклад, стосовно
збільшення розміру суми Вкладу в розумінні частини 1 статті 207 та статті 1059 Цивільного кодексу України.
2.3. Особливості розміщення Строкових вкладів, Умовних вкладів та Вкладів Овернайт.
2.3.1. Розміщення Вкладу здійснюється за вибором Клієнта:
2.3.1.1.
шляхом безготівкового переказу суми Вкладу в повному обсязі на Вкладний рахунок у день набуття чинності
відповідною Угодою, якщо інший строк не передбачений Угодою;
2.3.1.2.
шляхом договірного списання суми коштів у сумі Вкладу з поточного рахунку Клієнта в національній валюті
України чи іноземній валюті, що відкритий в Банку. Укладенням Угоди Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання
коштів у сумі Вкладу зі свого рахунку в національній валюті України чи іноземній валюті, реквізити якого будуть вказані в
Угоді банківського вкладу в день укладення Угоди банківського вкладу або не пізніше наступного Робочого дня Банку, що
слідує за днем укладення Угоди банківського вкладу, та спрямувати такі кошти на Вкладний рахунок, що вказаний у
відповідній Угоді банківського вкладу. Якщо номер поточного рахунку з якого Клієнт доручає здійснити договірне списання
зазначено коректно та на зазначеному рахунку достатньо коштів, то на Вкладний рахунок кошти зараховуються в
Операційний день, протягом якого була укладена відповідна Угода банківського вкладу, якщо така Угода була укладена до
16:00 за київським часом цього ж дня, та наступного Операційного дня, якщо Угода банківського вкладу була укладена після
вказаного часу. У разі надання Клієнтом доручення Банку залучити суму Вкладу шляхом списання з Поточного рахунку
Клієнта в Банку відповідно до цього пункту, Клієнт має забезпечити достатній залишок коштів на цьому поточному рахунку
для списання суми Вкладу, інших його платежів з цього Поточного рахунку, в т. ч. податкових платежів, та суми комісії
відповідно до Тарифів Банку.
2.3.2. Якщо Клієнт не внесе Вклад у строк, зазначений у пп. 2.3.1. цього Додатку до Договору, Банк має право відмовитися від
прийняття простроченої суми Вкладу та при її наступному надходженні того ж дня (або наступного Операційного дня Банку
при надходженні суми після закінчення Операційного дня) повернути таку суму коштів Клієнту на той самий рахунок з якого
вони надійшли, як помилково перераховані кошти, без нарахування та сплати процентів на них. Сторони також
погоджуються, що у випадку, якщо Клієнт внесе Вклад у сумі, більшій, ніж зазначена у відповідній Угоді, або меншій, Банк
має право того ж дня, або наступного Операційного дня Банку, при надходженні суми після закінчення Операційного дня,
повернути Клієнту кошти, що надійшли, на той самий рахунок з якого вони надійшли, як помилково перераховані кошти, без
нарахування та сплати процентів на них. Крім цього Сторони погоджуються, що у разі, якщо Клієнт розмістить Вклад, на
підставі Заяви, що не була прийнята (акцептована) Банком шляхом надання Клієнту відповідного Акцепту, в порядку
передбаченому пп. 1.5.2. цього Додатку до Договору, Банк не пізніше наступного, за днем надходження суми Вкладу,
Операційного дня, повертає Клієнту кошти, що надійшли, на той самий рахунок з якого вони надійшли, як помилково
перераховані кошти, без нарахування та сплати процентів на них.
2.3.3. Якщо Банк не скористався правами, наданими йому відповідно до пункту 2.3.2. цього Додатку до Договору, Сторони
вважають, що Банк погодився з фактично переказаною сумою Вкладу та/або строками її переказу. У такому випадку Банк
зобов’язаний зберігати Вклад з дня його розміщення, нараховувати і виплачувати проценти за користування ним, виконувати
інші свої зобов’язання відповідно до умов цього Договору, за умови укладення Сторонами Додаткової угоди до відповідної
Угоди, крім випадку не внесення Клієнтом суми Вкладу у строки визначені відповідною Угодою. Сторони вважають, що Банк
не скористався правами, передбаченими пунктом 2.3.2. цього Додатку до Договору, якщо він протягом строку, визначеного
зазначеним пунктом, не відмовився від Вкладу та/або не повернув Клієнту кошти у відповідних сумах.
2.3.4. Сторони мають право продовжити строк розміщення кожного Строкового вкладу або Вкладу Овернайт, шляхом
укладення додаткової угоди до відповідної Угоди. Для чого Клієнт надає до Банку підписану Уповноваженою особою Клієнта
додаткову угоду на продовження строку розміщення Вкладу (в 2-х оригінальних примірниках, якщо додаткова угода
укладається у вигляді єдиного документу на паперових носіях), а в разі наявності технічної можливості додаткова угода про
продовження строку розміщення Вкладу може бути укладена в електронній формі, в тому числі в порядку, визначеному п.
1.5.2 цього Додатку до Договору. Проект додаткової угоди/ пропозиція на зміну умов розміщення Вкладу подаються
Клієнтом в такі строки:
 до 16:00 години за київським часом дня закінчення строку розміщення Вкладу, якщо день закінчення строку розміщення
Вкладу припадає на Операційний день Банку;
 до 16:00 години за київським часом Операційного дня Банку, що передує дню закінчення строку розміщення Вкладу, якщо
день закінчення розміщення Вкладу припадає на вихідний, святковий, не робочий день.
У випадку, якщо Банк згодний з умовами продовження строку розміщення Вкладу (пролонгації), викладеними в Додатковій
угоді/ Заяві, він підписує таку Додаткову угоду та один оригінальний примірник Додаткової угоди направляє Клієнту.
Додаткова угода вважається укладеною після її підписання уповноваженою особою Банку та скріплення печаткою Банку. У
випадку погодження Банком умов продовження строку розміщення Вкладу (пролонгації), викладених в Заяві, Банк в день
надходження до Банку Заяви надає Клієнту Акцепт на паперовому носії, що складається за формою, встановленою Банком, в
залежності від умов пролонгації Вкладу.
У випадку відсутності згоди Банку на продовження строку розміщення Вкладу та не укладення у зв’язку з цим Угоди про
продовження строку розміщення Вкладу, в порядку, що вказаний у цьому підпункті цього Додатку № 7 до Договору, Банк
повертає Клієнту Вклад в день закінчення строку розміщення Вкладу, зазначений у відповідній Угоді.
2.3.5. У випадку, якщо Угодою буде передбачена можливість автоматичної лонгації Вкладу (надалі по тексту «автоматична
лонгація Вкладу») для першого періоду розміщення Вкладу, датою повернення Вкладу є дата вказана у відповідній Угоді як
«дата повернення Вкладу». Для кожного наступного періоду розміщення вкладу (крім першого), датою повернення Вкладу
вважатиметься дата, що визначена згідно з положеннями цього пункту Додатку № 7 до Договору.
У випадку, якщо умовами відповідної Угоди буде передбачена (обрана Клієнтом) можливість автоматичної лонгації
Строкового вкладу та Клієнт не вимагатиме повернення Вкладу протягом Операційного часу Банку в дату повернення
Вкладу, визначену у відповідній Угоді, і не надасть Банку письмову заяву про повернення Вкладу, складену за формою,
наданою Банком, на наступний день після спливу дати повернення Вкладу, такий Вклад вважатиметься Вкладом, розміщеним
на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами відповідної Угоди (на перший період розміщення
Вкладу), за винятком умови щодо розміру процентної ставки. Розмір процентної ставки на всю суму Вкладу та на весь строк,

на який таким чином продовжено строк Вкладу, за згодою Сторін дорівнюватиме розміру процентної ставки, встановленому
Банком для вкладів виду «Оперативний» тієї ж строковості в такій же валюті на дату продовження строку дії Вкладу. При
цьому, укладенням Договору, Сторони домовились, що встановлений Банком відповідний (конкретний) розмір процентної
ставки для вкладу виду «Оперативний» публікується на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет (www.alfabank.ua) та
розміщується у відділеннях Банку у загальнодоступних місцях. Укладенням цього Договору, Сторони домовились, що такий
порядок визначення та встановлення процентної ставки та її розмір для кожного наступного періоду розміщення Вкладу є
погодженим Сторонами, в зв’язку з чим, при укладенні відповідної Угоди сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних
умов цієї Угоди.
У випадку не згоди Клієнта з розміром процентної ставки, що буде застосований на кожний наступний період розміщення
Вкладу, Клієнт має право скористатися правами, що передбачені цим Договором щодо повернення Вкладу, в тому числі і
дострокового (з урахуванням наслідків, передбачених цим Договором).
У разі небажання продовжувати строк Вкладу в дату повернення Вкладу, за письмовим зверненням (заявою) Клієнта
поданою не пізніше, ніж за 5 робочих днів до Дати повернення Вкладу, визначеної у кожній відповідній Угоді або
визначеною у відповідності до умов цього Додатку до Договору, що складається за формою, встановленою Банком, Банк
повертає Клієнту суму Вкладу із нарахованими процентами шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта,
вказаний у відповідній Угоді, на підставі якої такий Вклад було розміщено.
В межах строку дії цього Договору, продовження строку розміщення Вкладу в порядку, передбаченому цим пунктом
Договору, може бути здійснено необмежену кількість разів в межах строку, який складає 36 (тридцять шість) календарних
місяців, відлік яких розпочинається з дати укладення відповідної угоди, на підставі якої було розміщено Вклад. В періоді
автоматичного розміщення Вкладу, на який припадає останній день строку, зазначеного у цьому абзаці, датою повернення
відповідного Вкладу є календарний день, на який припадає такий день, при цьому для такого (останнього) періоду
розміщення Вкладу застосовується (нараховується) процента ставка, яка відповідає розміру процентної ставки, що розміщена
на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет: www.alfabank.ua, в залежності від фактичного строку розміщення Вкладу на
Рахунку. Зі спливом зазначеного 36 (тридцяти шести) місячного періоду, якщо Сторони за 10 (десять) календарних днів до
такого спливу не виявлять бажання про припинення дії цього Договору в цілому або його положень щодо розміщення
Строкових вкладів зокрема, зазначений період розміщення Вкладів автоматично продовжується на наступні 36 (тридцять
шість) календарних місяців. Також, сторони домовились, у випадку, якщо Клієнт бажатиме розмістити Вклад, дата
повернення якого перевищуватиме 36 (тридцяти шести) місячний період, протягом якого Клієнт бажає розмістити Вклад, з
дати укладення угоди на розміщення такого Вкладу, зазначений 36 (тридцяти шести) місячний період автоматично
продовжується на 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати укладення такої Угоди на розміщення Вкладу.
2.4. Особливості розміщення, поповнення Вкладів на вимогу/зміна умов розміщення Вкладу на вимогу.
2.4.1. Клієнт вносить Вклад шляхом безготівкового переказу суми Вкладу в повному обсязі на Вкладний рахунок не пізніше
кінця дня, вказаного в Угоді, якщо інший строк розміщення Вкладу не визначеній у відповідній Угоді, на підставі якої такий
Вклад розміщується.
2.4.2. Сторони дійшли згоди, що в рамках Угод на підставі яких розміщені Вклади на вимогу, проведення розрахункових
операцій та видача готівкових коштів з Вкладного рахунку згідно умов цього Договору, не допускається.
2.4.3. Протягом строку дії Угоди допускається збільшення Клієнтом суми Вкладу на вимогу шляхом безготівкового переказу
відповідної суми грошових коштів (далі за текстом – «Додаткових внесків») з Поточного рахунку Клієнта, відкритого в АТ
«АЛЬФА-БАНК». Укладенням Договору Сторони погоджуються, що максимальна сума Вкладу на вимогу, що може бути
розміщена Клієнтом на Вкладному рахунку на підставі відповідної Угоди, шляхом розміщення Додаткових внесків, не може
перевищувати суму грошових коштів, що вказана в кожній такій Угоді, на підставі якої розміщується Вклад на вимогу.
2.4.4. У випадку збільшення Клієнтом суми Вкладу на вимогу шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з
Поточного рахунку Клієнта, відкритого в АТ «АЛЬФА-БАНК», збільшення суми Вкладу на вимогу здійснюється Клієнтом
шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Вкладний рахунок з призначенням платежу «Поповнення
вкладного рахунку № (зазначається номер) за Договором на комплексне банківське обслуговування №_____ від___».
2.4.5. Якщо Клієнт збільшення суми Вкладу на вимогу здійснить не з рахунку, відкритого у Банку та, до моменту направлення
відповідної суми грошових коштів не отримає відповідну письмову згоду Банку на таке збільшення, Банк має право
відмовитися від прийняття такої суми грошових коштів та повернути її Клієнту, на той самий рахунок з якого вона надійшла,
без нарахування та сплати процентів на неї не пізніше наступного Операційного дня Банку, що слідує за днем отримання
відповідної суми грошових коштів від Клієнта.
2.4.6. Укладенням цього Договору Сторони погоджуються, що внесення змін у цей Договір щодо збільшення суми Вкладу на
вимогу порівняно із сумою Вкладу на вимогу, що вказана у кожній Угоді, внаслідок поповнення Клієнтом суми Вкладу на
вимогу, що здійснюється у порядку, передбаченому пп. 2.4.4. або з урахуванням положень пп. 2.4.5. цього Додатку № 7 до
Договору, здійснюється шляхом переказу Клієнтом грошових коштів у сумі Додаткових внесків на Вкладний рахунок,
шляхом безготівкового перерахування відповідної суми коштів з інших рахунків Клієнта та прийняття таких коштів Банком, а
також отримання письмової згоди Банку, вказаної в пп. 2.4.5. цього Додатку № 7 до Договору – для Додаткових внесків,
перерахованих з рахунків Клієнта, що відкриті в будь-яких банках України, крім АТ «АЛЬФА-БАНК» та пп.. 2.4.4. цього
Додатку № 7 до Договору – для Додаткових внесків, перерахованих з Рахунків Клієнта, відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК».
2.4.7. Зміна умов розміщення Вкладу на вимогу здійснюється шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди до відповідної
Угоди.
2.4.8. Якщо Клієнт не внесе грошові кошти у сумі та у строки, визначені в Угоді банківського вкладу, Банк має право
відмовитися від прийняття таких грошових коштів та повернути таку суму коштів Клієнту на той самий рахунок з якого вони
надійшли, як помилково перераховані кошти, без нарахування та сплати процентів на них.
3. ПРОЦЕНТИ НА ВКЛАДИ
3.1. Проценти нараховуються на суму Вкладу, що фактично розміщена в Банку і не повернена Клієнту щомісяця, виходячи з
фактичної кількості днів у місяці та у році:
3.1.1. за Строковими вкладами, Вкладом на вимогу «Бізнеc-сейф» та Умовними вкладами – з дня, наступного за днем
надходження суми Вкладу на Рахунок, до дня (включно), який передує його поверненню Клієнтові або списанню з Рахунку
Клієнта з інших підстав за фактичний строк знаходження Вкладу на Вкладному рахунку;
3.1.2. за іншими Вкладами на вимогу та Вкладами Овернайт – з дня надходження суми Вкладу на Вкладний рахунок, до дня
(включно), який передує його поверненню Клієнтові або списанню з Вкладного рахунку Клієнта з інших підстав за фактичний
строк знаходження Вкладу на Вкладному рахунку. При цьому, у випадку, якщо відповідно до умов Угоди Клієнтом буде
обрано диференційовану проценту ставку, передбачену пунктом 3.5.2. цього Додатку № 7 до Договору, до розрахунку
(нарахування) процентів приймається сума Вкладу, що була фактично переказана на Рахунок і не повернена Вкладнику
станом на 18:00 кожного календарного дня дії відповідної Угоди.
3.2. Проценти за користування Вкладом можуть виплачуватися Клієнту:

3.2.1. За Строковими вкладами, Умовними вкладами та Вкладами Овернайт одним з наступних способів, що обирається за
згодою Сторін та визначається Сторонами у відповідній Угоді:
а) у день повернення Вкладу та/чи в день продовження строку розміщення Вкладу, шляхом перерахування на поточний
рахунок Клієнта (далі за текстом – «в день повернення Вкладу»);
б) щомісяця, але не пізніше 5-ого (п’ятого) числа наступного місяця в якому такі проценти нараховані, а проценти за місяць, у
якому Вклад повертається, - не пізніше дня повернення Вкладу шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта (далі за
текстом – «Щомісячно»);
в) для Вкладів, для яких Клієнтом обрана можливість автоматичної лонгації строку розміщення Вкладу, - не пізніше кінця
Операційного дня, з якого починається новий строк розміщення Вкладу та у день повернення Вкладу - шляхом перерахування
на поточний рахунок Клієнта (далі за текстом – «на наступний день після автолонгації Вкладу та/чи в день його повернення»).
г) щомісячно в перший робочій день кожного місяця, наступного за місяцем за який нараховуються проценти, шляхом
перерахування коштів на Вкладний рахунок з метою збільшення суми Вкладу або в день продовження строку розміщення
Вкладу шляхом їх перерахування на Вкладний рахунок для поповнення Вкладу.
3.2.2. За Вкладами на вимогу щомісяця, але не пізніше 5-ого (п’ятого) числа наступного місяця за місяцем нарахування, а
проценти за місяць, у якому Вклад повертається в повному обсязі, - не пізніше наступного Операційного дня за днем
повернення Вкладу.
3.3. Якщо день сплати процентів припадає на вихідний, святковий, неробочий день Банку, Банк сплачує нараховані проценти
за Вкладом на наступний Операційний день.
3.4. У випадку, якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідний, святковий, неробочий день, Банк здійснює донарахування
процентів, виходячи із фактичного строку розміщення Вкладу, застосовуючи процентну ставку, передбачену відповідною
Угодою, згідно якої розміщений Вклад, умов цього Договору та інших положень Угоди, згідно якої розміщений Вклад, та
нараховані за ці дні проценти виплачуються Банком Клієнту одночасно з поверненням Вкладу.
3.5. Відповідно до умов цього Договору та у разі наявності відповідної пропозиції Банку щодо умов залучення коштів, за
Вкладами на вимогу, Клієнт має право обрати один із способів нарахування процентної ставки на суму Вкладу, а саме:
3.5.1. Сталий (фіксований) розмір процентної ставки за користування Вкладом, який не залежить від розміру суми Вкладу;
3.5.2. Диференційований розмір процентної ставки за користування Вкладом, який залежить від розміру суми Вкладу.
Конкретний розмір процентної ставки, встановлюється у відповідній Угоді, на підставі якої Вклад розміщено.
3.6. Порядок зміни процентної ставки:
3.6.1. Зміна процентної ставки за Строковими вкладами, Умовними вкладами та Вкладами Овернайт здійснюється за
погодженням Сторін шляхом укладення відповідної угоди до Угоди на підставі якої розміщено Вклад, крім випадку обрання
Клієнтом можливості автоматичної лонгації Строкового вкладу (продовження строку розміщення Вкладу), коли встановлення
розміру процентної ставки на кожний новий період розміщення Вкладу відбувається в порядку, передбаченому цим Додатком
№ 7 до Договору.
3.6.2. Процентна ставка за користування Вкладами на вимогу за цим Договором встановлюється та змінюється Банком в
односторонньому порядку згідно з нормами частини 2 статті 1061 Цивільного кодексу України, якщо інший порядок не
передбачено відповідною Угодою, у наступному порядку:
3.6.2.1.
Банк, при зміні розміру процентної ставки за цим Договором, до 11:00 години за київським часом дня такої зміни,
повідомляє Клієнту розмір діючої на поточну дату процентної ставки шляхом направлення відповідного повідомлення (далі
за текстом – «Повідомлення») за допомогою Системи або в іншій спосіб, визначений у відповідній Угоді, на підставі якої
розміщено Вклад. Новий розмір процентної ставки за відповідною Угодою набирає чинності в день направлення Банком
Клієнту Повідомлення, що вказане в цьому пункті і діє до дня направлення Банком наступного Повідомлення, що вказане в
цьому пункті.
3.6.2.2.
Укладенням цього Договору Сторони погоджуються, що внесення змін в Угоду, на підставі якої розміщений Вклад
на вимогу щодо розміру процентної ставки, що вказана у відповідній Угоді, здійснюється шляхом направлення Банком
Клієнту Повідомлення. При цьому, Повідомлення Банку направлене Клієнту, в порядку передбаченому Договором є
додержанням письмової форми договору про внесення змін та доповнень до Угоди, на підставі якої розміщено відповідний
Вклад на вимогу стосовно зміни розміру процентної ставки в розумінні частини 1 статті 207 та статті 1059 Цивільного
кодексу України.
3.6.2.3.
У разі незгоди із запропонованим Банком розміром процентної ставки, Клієнт має право перерахувати суму Вкладу
в повному обсязі з Рахунку, в порядку передбаченому цим Договором. При цьому, Угода, на підставі якої розміщений Вклад,
вважається такою, що припинила чинність, а Банк закриває Вкладний рахунок для розміщення Вкладу на вимогу на
наступний банківський день після припинення чинності відповідної Угоди.
3.6.3. Умови нарахування процентів за Умовним вкладом у разі його повернення або списання з Рахунку з інших підстав до
дати настання обставин, що є умовою повернення відповідного Вкладу, визначаються Сторонами у відповідній Угоді.
4. ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДУ
4.1. Особливості повернення Строкових вкладів, Умовних вкладів та Вкладів Овернайт.
4.1.1. Банк зобов’язаний повернути Строковий вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, а Умовний вклад з
настанням певних обставин, які є умовою повернення Вкладу та зазначені в Угоді, на підставі якої Вклад розміщено, за
умови, що грошові кошти/майнові права за відповідною Угодою не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного
характеру, а також у разі відсутності інших обставини, за яких у відповідності до умов цього Договору, Банк не повертає
Вклад.
Якщо дата повернення Вкладу припадає на вихідний, святковий, неробочий день, то Вклад перераховується на поточний
рахунок Клієнта на наступний Операційний день, що слідує за датою повернення Вкладу.
4.1.2. Банк не повертає Строковий Вклад та Вклад Овернайт у дату повернення Вкладу, визначену відповідною Угодою, а
Умовний вклад з настанням певних обставин, які є умовою повернення Вкладу, за умови наявності підстав, передбачених п.
4.3.18. Публічної пропозиції.
4.1.3. Якщо дію Договору не продовжено Вкладником в порядку, передбаченому цим Додатком № 7 до Договору та на дату
повернення Вкладу, визначену у відповідній Угоді, Банк не має можливості повернути Вкладнику суму Вкладу у зв’язку із
тим, що грошові кошти/майнові права по Вкладу обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру та/або за
наявності обставини, передбачених п. 4.3.18. Публічної пропозиції, повернення Вкладу здійснюється Банком на наступний
Робочий день, що слідує за датою підтвердження у встановленому чинним законодавством України порядку припинення
обтяження грошових коштів/майнових прав за відповідною Угодою, та/або на наступний Робочий день, що слідує за днем
отримання Банком від Обтяжувача письмового повідомлення про припинення обтяження майнових прав на Вклад та/або
письмової згоди Обтяжувача на повернення Вкладу, підпис Обтяжувача/ уповноваженої особи Обтяжувача на вказаних
документах посвідчується нотаріально або засвідчується уповноваженим працівником Банку та за умови, що Вклад в повному
обсязі не стягнуто (списано) з Рахунку на виконання зазначених зобов’язань Вкладника.

4.1.4. Для цілей цього Договору та Угод, повернення Вкладу до настання дати його повернення вважається достроковим.
Клієнт має право вимагати дострокового повернення Строкового вкладу або його частини, якщо це передбачено відповідною
Угодою, на підставі якої розміщений відповідний Вклад. При цьому, якщо відповідною Угодою, на підставі якої розміщений
відповідний Вклад передбачене право Клієнта вимагати дострокового повернення Строкового вкладу або його частини, Банк,
за умови, що грошові кошти/майнові права по відповідній Угоді не обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного
характеру та відсутності інших обставин, за яких у відповідності до умов цього Договору Банк не повертає Вклад,
зобов’язаний повернути Клієнту Строковий вклад – не пізніше 5 (п’яти ) Робочих днів з дати одержання Банком відповідної
вимоги;
При цьому, якщо відповідною Угодою на підставі якої розміщено Вклад, передбачене дострокове повернення частини
Вкладу, у випадку:
- першого звернення Вкладника до Банку з вимогою про дострокове повернення частини Строкового Вкладу, розміщеного на
Рахунку за відповідною Угодою, Банк зобов’язаний повернути частину Строкового Вкладу Вкладнику не пізніше 3 (Трьох)
робочих днів з дати одержання Банком відповідної вимоги, за таких обставин Сторони укладають Додаткову угоду щодо
зміни суми Строкового вкладу внаслідок повернення частини Строкового вкладу.
- другого звернення Вкладника до Банку з вимогою про дострокове повернення частини Строкового Вкладу, розміщеного на
Рахунку за відповідною Угодою, Банк повертає Вкладнику всю суму Строкового Вкладу в цілому, внаслідок чого відповідна
Угода припиняє свою чинність.
При цьому, у випадку дострокового повернення Вкладу або його частини за ініціативою Вкладника або списання з Вкладного
рахунку з інших підстав до дати повернення Вкладу, сума процентів, що підлягає сплаті Вкладнику за користування
Вкладом/частиною Вкладу за час його фактичного розміщення на Вкладному рахунку, перераховується за процентною
ставкою, що передбачена для такого випадку у відповідній Угоді.
У випадку дострокового повернення Вкладу, Клієнт зобов’язується повернути Банку різницю між сумою процентів, які
фактично виплачені йому на суму Вкладу, що повертається достроково, по ставці, визначеній відповідною Угодою,
укладеною в рамках Договору, та сумою процентів, розрахованих згідно з попереднім абзацом цього пункту, а саме по ставці,
що передбачена для такого випадку у відповідній Угоді. Клієнт доручає Банку самостійно утримати таку різницю із суми
процентів, які нараховані, але не сплачені Клієнту на день дострокового повернення Вкладу, а у випадку, якщо цієї суми
недостатньо, - із суми Вкладу.
Для Строкових вкладів з автоматичною лонгацією, порядок перерахунку нарахованих процентів здійснюється виключно для
відповідного строку Вкладу, протягом перебігу якого Клієнт звернувся з відповідною заявою про дострокове повернення
Строкового вкладу або його частини і не розповсюджується на проценти, які були нараховані і виплачені Клієнту за
строк/строки розміщення Вкладу, що закінчився/закінчились.
Згідно з умовами цього Договору дострокове повернення Вкладу Овернайт не передбачено.
Умови нарахування процентів за Умовним вкладом у разі його повернення або списання з Рахунку з інших підстав до дати
настання обставин, що є умовою повернення відповідного Вкладу, визначаються Сторонами у відповідній Угоді.
У випадку, якщо майнові права на Вклад, розміщений на Вкладному рахунку, передані в заставу Банку в забезпечення
виконання зобов’язань Вкладника за будь-якими договорами, що укладені/будуть укладені між Вкладником та Банком,
сторонами за якими є Вкладник та Банк, та/або в забезпечення виконання зобов’язань будь-якої особи перед Банком за
відповідними договорами, що укладені/будуть укладені з Банком або сторонами за якими є Вкладник та Банк, умови
повернення такого Вкладу визначаються відповідною Угодою на розміщення Вкладу.
4.1.5. Банк закриває Вкладний рахунок для обліку Строкових вкладів, Вкладу Овернайт:
 на вимогу Клієнта, шляхом подачі до Банку відповідної заяви за умови відсутності залишку коштів на Вкладному
рахунку;
 Банком в односторонньому порядку у випадку відсутності протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати відкриття Вкладного
рахунку або протягом 12 (дванадцяти) місяців підряд операцій по Вкладному рахунку та відсутності залишку коштів на
Вкладному рахунку шляхом направлення Банком повідомлення Клієнту про закриття Вкладного рахунку.
4.2. Особливості повернення Вкладів на вимогу.
4.2.1. Виплата Вкладу на вимогу або його частини за ініціативою Клієнта здійснюється шляхом безготівкового перерахування
відповідної суми грошових коштів на Поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку та зазначений у відповідній Угоді, за
умови перебування Вкладного рахунку на обліку у контролюючому органі, якщо інший порядок не передбачено відповідною
Угодою.
4.2.2. Банк виконує розрахунковий документ на переказ коштів Вкладу на вимогу з Вкладного рахунку:
 в день отримання розрахункового документа, якщо він надійшов до Банку протягом Операційного часу Банку;
 на наступний Операційний день, що йде за днем отримання Банком розрахункового документа, якщо він надійшов до
Банку після закінчення Операційного часу Банку.
4.2.3. Банк відмовляє Клієнту у здійсненні видаткових операцій та зупиняє видаткові операції по Вкладному рахунку за
розпорядженнями Клієнта на підставах та при наявності обставин, передбачених Договором та/ або чинним законодавством
України.
4.2.4. Протягом строку дії цього Договору допускається часткове повернення Клієнту грошових коштів з суми Вкладу шляхом
перерахування з Вкладного рахунку відповідної суми грошових коштів у порядку, передбаченому пунктами 4.2.1., 4.2.2. цього
Додатку № 7 до Договору, у зв’язку з чим вносяться зміни у цей Договір в частині суми Вкладу на вимогу.
4.2.5. Кожна з Угод, на підставі якої Вклад розміщено, вважається припиненою і Банк закриває Вкладний рахунок для обліку
Вкладу на вимогу на наступний Операційний день після припинення відповідної Угоди, що може бути здійснено з наступних
підстав:
- у випадку, якщо Клієнт не виконає або виконає неналежним чином зобов’язання щодо суми та строку розміщення Вкладу;
- у випадку повернення Банком Клієнту, або списання з інших підстав, всієї суми Вкладу з Вкладного рахунку та у випадку,
якщо протягом 3 (трьох) календарних місяців з дня, наступного за днем повного повернення Банком Клієнту або списання з
інших підстав всієї суми Вкладу з Вкладного рахунку, не відбудеться поповнення Вкладу та, відповідно, розміщення
Додаткових внесків. При цьому, Угода може бути припинена, а Вкладний рахунок закрито у інший (менший) строк, якщо
одночасно з поверненням Банком Клієнту, або списанням з інших підстав, всієї суми Вкладу з Вкладного рахунку або до
спливу строку, зазначеного у цьому пункті Договору, Клієнт надасть Банку заяву про закриття Вкладного рахунку, яка
складається за довільною формою, але в обов’язковому порядку має містити: номер рахунку; номер та дату відповідної
Угоди, найменування та код Клієнта, бажану дату припинення Угоди та закриття Вкладного рахунку. У такому випадку Угода
припиняється, а Вкладний рахунок закривається не пізніше кінця дня, вказаного у заяві про закриття рахунку;
4.2.6. Днем повернення (виплати) Клієнту Вкладу на вимогу є день списання коштів з Вкладного рахунку.

