Протокол засідання Правління ПАТ «Банк ПетрокоммерцУкраїна» №84 від 24.12.2015
редакція діє з 05.01.2016

Публічна пропозиція ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»
на відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
в національній та іноземних валютах
1.

Загальні положення

1.1. Ця Публічна пропозиція ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на відкриття Вкладних (депозитних) рахунків
фізичних осіб в національній та іноземних валютах (надалі – Публічна пропозиція) регулює відносини Сторін в
процесі залучення, зберігання та повернення Вкладнику суми Вкладу(депозиту), а також порядок відкриття та
обслуговування Вкладних рахунків, порядок нарахування та виплати процентів за Вкладами (депозитами),
права та обов’язки Сторін, а також порядок встановлення та зміни Умов залучення вкладів (депозитів), Тарифів
й інші питання, пов’язані з залученням Вкладів в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна». Діючи на підставі ст.
633, 641, 644 Цивільного Кодексу України ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» звертається з цією Публічною
пропозицію та бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які приймуть (акцептують) Публічну
пропозицію Банку, надавати послуги в порядку та на умовах, передбачених Публічною пропозицією та
Договором банківського вкладу (депозиту).
1.2. Акцептування цієї Публічної пропозиції відбувається в момент підписання Договору банківського вкладу
(депозиту) між Банком та Вкладником на умовах цієї Публічної пропозиції.
1.3. Публічна пропозиція є загальнодоступною і набирає чинності з дати її оприлюднення на офіційному сайті
Банку www.pcbu.com.ua та інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку, і діє до дати
оприлюднення інформації щодо її відкликання на офіційному сайті Банку www.pcbu.com.ua.
1.4. У разі внесення змін / відкликання Публічної пропозиції Банк зобов’язується повідомити Вкладника, шляхом
розміщення інформації на офіційному сайті Банку www.pcbu.com.ua та/або на інформаційних стендах, що
знаходяться у приміщеннях Банку. Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього
пункту Публічної пропозиції, не потребують додаткового укладення Сторонами угод, щодо внесення змін, та
вступають в силу з дати, що буде вказана у вищевказаних повідомленнях.
1.5. Ця Публічна пропозиція є обов’язковою для виконання Банком і Вкладником, які є Сторонами Договору
банківського вкладу (депозиту).
1.6. Всі відносини залучення Вкладів (депозитів) від фізичних осіб резидентів/нерезидентів регулюються чинним
законодавством України.

Визначення:
Акцепт – повне та беззаперечне прийняття Вкладником умов Публічної пропозиції ПАТ «Банк ПетрокоммерцУкраїна» на відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах шляхом
підписання Договору банківського вкладу (депозиту).
Банк – ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», юридична особа, яка діє на підставі ліцензії Національного банку
України. Банк має відокремлено розташовані Центральний (головний) офіс в м. Києві та відділення.
Вклад (депозит) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у національній валюті або в іноземній
валюті, з урахуванням внесків додаткових коштів, які Банк прийняв від Вкладника або які надійшли для Вкладника
на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку і підлягають виплаті
Вкладнику відповідно до законодавства України та умов Договору банківського вкладу (депозиту).
Вклад (депозит) на вимогу – грошові кошти, що розміщені Вкладником в Банку на умовах видачі вкладу (депозиту)
на першу вимогу Вкладника або здійснення платежів за розпорядженням Власника вкладу (депозиту).
Вклад (депозит) строковий – грошові кошти, розміщені Вкладником в Банку на визначений Договором
банківського вкладу (депозиту) строк.
Вкладний (депозитний) рахунок – вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи (резидента / нерезидента).
Вкладник – фізична особа резидент/нерезидент (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка
уклала або на користь якої укладено Договір банківського вкладу (депозиту).

Власник вкладу (депозиту) – особа, яка уклала Договір банківського вкладу (депозиту) на користь третьої особи
або малолітньої особи, або особа, від імені якої укладено з Банком Договір банківського вкладу (депозиту), та якою
внесено кошти в сумі, на термін та під проценти, передбачені умовами Договору банківського вкладу (депозиту).
Договір – єдиний документ, що складається з Договору банківського вкладу (депозиту) та Публічної пропозиції.
Ідентифікація Вкладників – процедура встановлення ідентичності особи на підставі даних про Вкладника, а саме
прізвища, імені, по батькові, дати та місця народження, адреси проживання (реєстрації), наявності реєстраційного
номера облікової картки, наявності та перевірки документів, що встановлюють особу у відповідності до чинного
законодавства України (найменування, серія, номер, ким виданий, дата видачі, громадянство Вкладника).
Капіталізація процентів – процес приєднання нарахованих процентів за Вкладом (депозитом) до суми Вкладу
(депозиту). Нарахування процентів за Вкладом (депозитом) після такого приєднання здійснюється з урахуванням
суми приєднаних процентів.
КУАП – Комітет з управління активами та пасивами. Затверджує основні умови залучення вкладів (депозитів)
фізичних осіб.
Сторони – Банк і Вкладник.
Строк розміщення Вкладу (депозиту) – строк, на який Банк залучає грошові кошти Вкладника, відповідно до умов
Договору банківського вкладу (депозиту).
Тарифи – вартість послуг з розрахунково-касового обслуговування Вкладних (депозитних) рахунків, що
затверджуються Тарифним комітетом Банку та надаються Вкладникам в межах укладених Договорів і розміщуються
на офіційному сайті Банку www.pcbu.com.ua.
Умови залучення вкладів (депозитів) – умови відкриття Вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, в яких
визначаються: мінімальні суми Вкладів (депозитів), мінімальні суми поповнення або зняття грошових коштів з
Вкладних (депозитних) рахунків, порядок виплати нарахованих процентів за Вкладами (депозитами), терміни, на які
приймаються грошові кошти, процентні ставки, за якими нараховуються проценти по Вкладах (депозитах), умови
повернення Вкладів (депозитів) тощо. Затверджуються рішенням КУАП, розміщуються на офіційному сайті Банку
www.pcbu.com.ua.
Фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце
проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.
Фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце
проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.
Інші визначення використовуються в значеннях, визначених законодавчими актами України, нормативно-правовими
актами Національного банку України, міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності та
внутрішніми нормативними документами Банку.

2.

Порядок розміщення Вкладу (депозиту)

2.1. У відповідності до умов Договору банківського вкладу (депозиту) Банк приймає на зберігання від Вкладника та
зобов'язується виплачувати Вкладнику таку суму Вкладу (депозиту) та проценти на умовах та в порядку,
встановлених Договором банківського вкладу (депозиту) та Публічною пропозицією. Вкладник вносить, а Банк
приймає грошові кошти не пізніше дати підписання Сторонами Договору банківського вкладу (депозиту). При
цьому грошові кошти, прийняті Банком в післяопераційний час, вихідний, святковий або інший неробочий
день, зараховуються на Вкладний (депозитний) рахунок в перший за цим днем банківський день.
2.2. В день подання Вкладником до Банку Заяви та внесення коштів, Банк відкриває Вкладнику для обліку Вкладу
(депозиту) Вкладний (депозитний) рахунок.
2.3. Зарахування Вкладу (депозиту) на Вкладний (депозитний) рахунок здійснюється шляхом:
внесення Вкладником готівкових коштів через касу Банку;
безготівкового переказу суми Вкладу (депозиту) з іншого вкладного, поточного/карткового рахунку
Вкладника, відкритого в межах Банку;
безготівкового переказу суми Вкладу (депозиту) з іншого вкладного, поточного/карткового рахунку
Вкладника, відкритого поза межами Банку.
Зарахування Вкладу (депозиту) на Вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на користь третьої особи,
здійснюється згідно вимог діючого законодавства України.
2.4. В залежності від Умов залучення вкладів (депозитів), Договір банківського вкладу (депозиту) може
передбачати додаткове внесення коштів. Мінімальна та максимальна сума грошових коштів, що вносяться в

якості поповнення суми Вкладу (депозиту), а також строки поповнення Вкладу (депозиту) визначені Умовами
залучення вкладів (депозитів) та Договором банківського вкладу (депозиту).
2.5. Внесення та зарахування додаткових коштів здійснюється в порядку, що передбачено в п. 2.1, 2.3 Публічної
пропозиції.
2.6. Сторони погодили, що документом, що підтверджує внесення грошових коштів на Вкладний (депозитний)
рахунок, є виписка по Вкладному рахунку.
2.7. За станом на 1 січня Банк надає Вкладнику виписку за його Вкладним рахунком. Якщо підтвердження про
залишок коштів на Вкладному рахунку станом на 1 січня не отримане Банком від Вкладника у письмовій формі
протягом 1 (одного) місяця з дня надання Вкладнику відповідної виписки, ці залишки вважаються
підтвердженими Клієнтом. Виписки по Вкладному рахунку Вкладника станом на 1 січня надаються у паперовій
формі, при зверненні Вкладника до Банку та/або в електронній формі, шляхом надсилання на електронну
адресу Вкладнику, надану Банку в окремій заяві або зазначену в Договорі банківського вкладу (депозиту).
2.8. За надані послуги за Вкладним (депозитним) рахунком Вкладник сплачує Банку плату у розмірах, встановлених
Банком відповідно до діючих Тарифів.
2.9. Банк має право змінити Умови залучення вкладів (депозитів) та Тарифи. Банк повідомляє Вкладнику про зміну
діючих Умов залучення вкладів (депозитів) та Тарифів, шляхом розміщення інформації на сайті Банку
www.pcbu.com.ua та/або на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку. Про вищезазначені
зміни Банк повідомляє Вкладнику за 7 (сім) календарних днів до дати вступу у дію таких змін. Сторони
погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Публічної пропозиції не потребують
додаткового укладення Сторонами угод, щодо внесення змін, та вступають в силу з дати, що буде вказана у
вищезазначених повідомленнях.
2.10. У відповідності до законодавства України Вкладник (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка
відкриває рахунок на користь третьої особи) зобов’язується повідомити Банк про свій статус фізичної особи підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, та надати до Банку документи, що
підтверджують взяття його на облік у таких органах. Для підприємців – копію виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка
займається підприємницькою діяльністю.

3.

Порядок нарахування та виплати процентів

3.1. За користування коштами на Вкладному рахунку Банк нараховує проценти, розмір процентної ставки за
Вкладом встановлюється згідно з діючими Умовами залучення вкладів (депозитів) на день укладання Договору
банківського вкладу (депозиту) та затверджується рішенням засідання Комітету по управлінню активами і
пасивами Банку.
3.2. Процентна ставка за Договором банківського вкладу (депозиту) може бути фіксованою протягом всього строку
дії Договору банківського вкладу (депозиту) або змінюватися по періодах, передбачених умовами Договору
банківського вкладу (депозиту).
3.3. Розмір процентної ставки за строковим Вкладом (депозитом) встановлюється на весь строк дії Договору
банківського вкладу (депозиту) у відповідності до Умов залучення вкладів (депозитів) та згідно Договору
банківського вкладу (депозиту). При цьому, розмір процентної ставки за Договорами банківського вкладу
(депозиту) не може бути змінений в односторонньому порядку, зокрема, в сторону зменшення, за винятком
випадків, встановлених законодавством України.
3.4. Про зміну розміру процентної ставки за Вкладами (депозитами) на вимогу Банк повідомляє Вкладника шляхом
надіслання письмового повідомлення за адресою (адресами), яка (які) зазначені в Договорі банківського вкладу
(депозиту), не пізніш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати вступу в дію нової процентної ставки. Вкладник
може не погодитися зі зміною процентної ставки шляхом подання Банку письмової вимоги про повернення
суми Вкладу (депозиту) у зв’язку зі зміною процентної ставки, - до настання дати вступу в дію нової
процентної ставки. В такому випадку Договір банківського вкладу (депозиту) вважається розірваним за згодою
Сторін (з дати отримання Банком письмової вимоги Вкладника про повернення суми Вкладу (депозиту) у
зв’язку зі зміною процентної ставки), і Вкладнику виплачуються сума Вкладу (депозиту) і нараховані проценти
за фактичний строк розміщення Вкладу (депозиту) виходячи з процентної ставки, яка визначена в Договорі
банківського вкладу (депозиту). В іншому випадку (не подання Вкладником до Банку письмової вимоги про
повернення суми Вкладу (депозиту) у зв’язку зі зміною процентної ставки до настання дати вступу в дію нової
процентної ставки, подання такої вимоги у дату вступу в дію нової процентної ставки чи після настання дати
вступу в дію нової процентної ставки, та інших випадках) нова процента ставка, яка зазначена у відповідному
письмовому повідомленні Банка, про яке йдеться вище, вважається узгодженою Сторонами, вступає в дію і
підлягає застосуванню з дати, яка зазначена у відповідному письмовому повідомленні Банка, про яке йдеться
вище, замість процентної ставки, яка зазначена в Договорі банківського вкладу (депозиту).

3.5. В окремих випадках Банк може застосовувати ставку 0.1% річних, відповідно до Договору банківського вкладу
(депозиту), Договору про внесення змін та/або Умов залучення вкладів (депозитів). Розмір вищезазначеної
процентної ставки може змінюватися. Про зміну процентної ставки Банк повідомляє Вкладника шляхом
розміщення відповідної інформації в загальнодоступному для огляду місці в приміщенні Банку. Новий розмір
вищезазначеної процентної ставки застосовується до Вкладу (депозиту) після закінчення 7 (семи) календарних
днів з моменту прийняття відповідного рішення Банком.
3.6. Проценти на Вклад (депозит) нараховуються від дня, наступного за днем зарахування Вкладу (депозиту) на
Вкладний (депозитний) рахунок по день, який передує його поверненню Вкладнику або списанню з рахунків
Вкладника з інших підстав. Нарахування процентів на Вклад (депозит) здійснюється щоденно, за методом
«факт/факт», який передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році,
якщо інше не передбачено Договором банківського вкладу (депозиту).
3.7. Нарахування процентів по додаткових внесках на Вкладний (депозитний) рахунок (в тому числі за рахунок
капіталізації процентів) проводиться з наступного дня, що слідує за днем зарахування таких додаткових внесків
на Вкладний (депозитний) рахунок, до дня, що передує дню повернення Вкладу (депозиту) Вкладнику або
списанню з Вкладного рахунку з інших підстав.
3.8. Періодичність виплати процентів передбачена Умовами залучення вкладів (депозитів) та визначена в Договорі
банківського вкладу (депозиту) і може бути щодекадною, щомісячною, в кінці строку, з капіталізацією
процентів або інша періодичність.
3.9. Проценти за Вкладом (депозитом) виплачуються Вкладнику або уповноваженому представнику Вкладника
шляхом виплати готівкою з каси Банку, відповідно до вимог діючого законодавства України, або зарахування
на поточний, картковий, вкладний (депозитний) рахунок Вкладника, відкритий в Банку, на підставі письмової
заяви Вкладника (крім випадків капіталізації процентів), по закінченні строку дії Договору банківського вкладу
(депозиту) - шляхом безготівкового перерахування на поточний (картковий) рахунок Вкладника, відкритий в
Банку, якщо інше не передбачено Договором банківського вкладу (депозиту).

4.

Порядок повернення/часткового зняття Вкладу (депозиту)

4.1. Повернення Вкладу (депозиту):
4.1.1. Повернення Вкладу (депозиту) та нарахованих але не отриманих процентів Вкладнику або уповноваженому
представнику Вкладника здійснюється шляхом безготівкового перерахування на поточний (картковий)
рахунок, відкритий в Банку, якщо інше не передбачено Договором банківського вкладу (депозиту).
4.1.2. Процентна ставка, що нараховується на кошти, які зберігаються на поточних та карткових рахунках після
закінчення строку дії Договору встановлюється рішенням КУАП, інформація розміщується на офіційному сайті
Банку www.pcbu.com.ua та/або в загальнодоступних містах в приміщенні Банку. Порядок нарахування
процентів по поточних рахунках визначено в Публічній пропозиції ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» на
відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземних валютах, по карткових рахунках
визначено в Правилах здійснення операцій за поточними (картковими) рахунками фізичних осіб з
використанням платіжних карток, які розміщено на офіційному сайті Банку www.pcbu.com.ua.
4.2. Повернення / часткове зняття строкового Вкладу (депозиту) до закінчення строку розміщення:
4.2.1. За Договором банківського строкового вкладу (депозиту) Банк видає Вклад та нараховані проценти за цим
Вкладом (депозитом) із спливом строку, визначеного у Договорі банківського вкладу (депозиту). Повернення
Вкладникові Вкладу (депозиту) та нарахованих процентів у інші строки можливе виключно за згодою Сторін у
випадку внесення відповідних змін до Договору банківського строкового вкладу (депозиту) шляхом підписання
Сторонами відповідного Договору про внесення змін.
4.2.2. Порядок нарахування процентів за фактичний період перебування коштів на Вкладному (депозитному) рахунку
при зміні строків розміщення Вкладу (депозиту), визначено умовами Договору про внесення змін до Договором
банківського вкладу (депозиту).
4.2.3. Різницю між раніше виплаченими процентами і фактично належними до виплати, при поверненні Вкладу
(депозиту), Вкладник доручає Банку утримати з суми Вкладу (депозиту).
4.3. Повернення / часткове зняття Вкладу (депозиту) на вимогу:
4.3.1. У випадку, якщо Вкладник відкликає частину Вкладу (депозиту) з Вкладного (депозитного) рахунку, Банк на
першу вимогу Вкладника повертає Вкладнику частину Вкладу (депозиту) та нараховує проценти за фактичний
період перебування Вкладу (депозиту) на Вкладному (депозитному) рахунку, згідно з Умовами залучення
вкладів (депозитів) та Договору банківського вкладу (депозиту).
4.3.2. У випадку, якщо Вкладник вимагає повернення всієї суми Вкладу (депозиту), Договір банківського вкладу
(депозиту) вважається розірваним за ініціативою Вкладника, і Банк повертає Вкладнику Вклад (депозит) та
проценти, нараховані за фактичний період розміщення Вкладу (депозиту) на Вкладному (депозитному)
рахунку, згідно з Умовами залучення вкладів (депозитів) та Договору банківського вкладу (депозиту), шляхом

безготівкового перерахування на поточний (картковий) рахунок Вкладника, відкритий в Банку, якщо інше не
передбачено Договором банківського вкладу (депозиту).
4.3.3. Вкладник зобов'язаний письмовою заявою повідомити Банк про намір відкликати Вклади (депозити)/частину
Вкладів (депозитів) на вимогу не менше ніж за 2 (два) банківські дні до дати такого відкликання, якщо сума
зняття перевищує 10 000 грн., 2 000 USD/EUR, якщо інше не передбачено умовами Договору банківського
вкладу (депозиту).
4.4. У випадку, якщо днем повернення Вкладу (депозиту)/частини Вкладу (депозиту) та/або нарахованих процентів
є святковий, неробочий або вихідний день, виконання Банком своїх зобов’язань щодо повернення суми Вкладу
(депозиту)/частини Вкладу (депозиту) та/або сплати процентів здійснюється на наступний банківський день.
При цьому, після закінчення строку розміщення Вкладу (депозиту) проценти по Вкладу (депозиту) за такі
святкові, неробочі або вихідні дні нараховуються за ставкою 0,1% річних.
4.5. Договором банківського вкладу може бути передбачено продовження строку дії Договору. Продовження строку
дії Договору здійснюється не пізніше останнього робочого дня строку дії Договору шляхом підписання
відповідної додаткової угоди. Якщо Договором банківського вкладу (депозиту) передбачено автоматичне
продовження строку дії Договору, то пролонгація здійснюється в останній день дії Договору, без укладання
додаткових угод, якщо інше не передбачено умовами Договору. Порядок нарахування процентів після
пролонгації визначено умовами Договору банківського вкладу (депозиту)

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Банк має право:
5.1.1. Використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного Договором банківського вкладу
(депозиту).
5.1.2. Вимагати від Вкладника належного виконання зобов'язань перед Банком відповідно до умов Договору.
5.1.3. Змінити розмір процентної ставки, що зазначена в п. 3.5 Публічної пропозиції. Про зміну вищезазначеної
процентної ставки Банк повідомляє Вкладника шляхом розміщення відповідної інформації в
загальнодоступному для огляду місці в приміщенні Банку. Новий розмір процентної ставки застосовується до
Вкладу після закінчення 7 (семи) календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення Банком.
5.1.4. Витребувати у Вкладника документи і відомості, для з’ясування його особи, суті та мети проведення операцій,
визначення його фінансового стану та для виконання Банком обов’язків по фінансовому моніторингу. У разі
ненадання Вкладником у строк, передбачений вимогою Банка, необхідних документів чи відомостей або
умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право відмовити Вкладнику у його
обслуговуванні.
5.2. Банк зобов'язаний:
5.2.1. Нарахувати та сплатити Вкладнику проценти за Вкладом (депозитом) згідно з Умовами залучення вкладів
(депозитів) та Договором банківського вкладу (депозиту).
5.2.2. Гарантувати дотримання банківської таємниці по операціях за Вкладним (депозитним) рахунком Клієнта. Без
письмової згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на Вкладним (депозитним)
рахунком можуть бути наданi лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
5.2.3. Повернути суму Вкладу та суму нарахованих процентів в порядку, передбаченому Договором банківського
вкладу (депозиту).
Вкладник має право:
Отримати суму Вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору.
Вимагати від Банку належного виконання зобов'язань перед Вкладником відповідно до умов Договору.
Відкликати з Вкладного (депозитного) рахунку частину Вкладу (депозиту)/всю суму Вкладу (депозиту),
повідомляючи про це Банк у відповідності до Умов залучення вкладів (депозитів), та в порядку, визначеному
Договором.
5.3.4. Поповнювати Вклад (депозит) шляхом внесення додаткових сум грошових коштів на Вкладний (депозитний)
рахунок у відповідності до Умов залучення вкладів (депозитів) та в порядку, визначеному Договором
банківського вкладу (депозиту).
5.3.5. Отримувати інформацію про стан Вкладного (депозитного) рахунку та про всі операції, проведені по
Вкладному (депозитному) рахунку. Інформація надається у відповідності до Тарифів Банку.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.4. Вкладник зобов’язаний:
5.4.1. В дату відкриття Вкладного (депозитного) рахунку перерахувати з власного поточного, карткового або іншого
Вкладного (депозитного) рахунку, або внести готівкою через касу Банку суму Вкладу.
5.4.2. Протягом двох робочих днів повідомляти Банк про зміну адреси, інших реквізитів з наданням відповідних
документів, що підтверджують такі зміни.

5.4.3. Письмовою заявою повідомити Банк про намір відкликати Вклади (депозити)/частину Вкладів (депозитів) на
вимогу не менше ніж за 2 (два) банківські дні до дати такого відкликання, якщо сума зняття перевищує 10 000
грн., 2 000 USD/EUR, якщо інше не передбачено умовами Договору банківського вкладу (депозиту).

6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.
6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень
Договору, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин).
Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із
законодавчими та іншими нормативними актами. Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин
форс-мажору є документ, виданий компетентним органом, а саме Торгово-промисловою палатою України.
Форс-мажорні обставини автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період їх дії та
ліквідації наслідків.
6.3. За розголошення Банком інформації, яка відповідно до положень чинного законодавства України становить
банківську таємницю, Банк несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7. Інші умови
7.1. Термін дії Договору банківського вкладу (депозиту).
7.1.1. Договір банківського вкладу (депозиту) набуває чинності з дати його підписання та діє до моменту повного
виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.
7.2. Врегулювання спорів.
7.2.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами щодо тлумачення та/або застосування
положень Договору, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. Підписанням
Договору банківського вкладу (депозиту) Сторони засвідчують, що його укладання відповідає їх вільному
волевиявленню Сторін, жодна із Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, та умови Договору є
взаємовигідними і цілком зрозумілими для обох Сторін.
7.2.2. У випадку, якщо Сторони протягом одного місяця не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом
переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.
7.2.3. Сторони встановили, що до правовідносин, що виникли у зв’язку та на підставі Договору, а також
безпосередньо до Договору, застосовується право України.
7.3. Заключні положення.
7.3.1. Акцептуванням Публічної пропозиції Сторони надають одне одному добровільну, повну і безумовну згоду на
обробку кожною із Сторін відповідних персональних даних фізичних осіб, які зазначені у якості підписантів
Договору та/або осіб, які приймали рішення щодо укладення чи виконання Договору, та/або осіб, відомості
щодо яких стали відомі Сторонам у зв’язку із опрацюванням документів, наданих Сторонами з метою
укладення Договору банківського вкладу (депозиту) та/або будь-яких змін (доповнень) до Договору
банківського вкладу (депозиту). Надаючи згоду на обробку персональних даних згаданих вище фізичних осіб,
Сторони засвідчують та підтверджують те, що вони отримали у встановленому законом порядку відповідну
згоду від згаданих вище фізичних осіб на використання і розпорядження їх персональними даними.
7.3.2. Обробка отриманих Сторонами персональних даних здійснюватиметься Сторонами виключно з метою
забезпечення виконання зобов’язань за Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист
персональних даних». Зберігання оброблених персональних даних здійснюватиметься Сторонами виключно у
тих базах даних, які зареєстровані ними у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.3.3. Акцептуванням Публічної пропозиції Вкладник, якого Банк ідентифікував як такого, що підпадає під дію
Закону США «Про оподаткування іноземних рахунків» (FATCA), надає свою згоду на розкриття Банком на
користь Податкової служби США (IRS) інформації, яка відноситься до числа тієї, що становить банківську
таємницю. Розкриття такої інформації здійснюватиметься лише в межах, визначених Законом США «Про
оподаткування іноземних рахунків» (FATCA).
7.3.4. Оподаткування доходів у вигляді процентів по Вкладу (депозиту) та подання Банком інформації до податкових
органів по платниках податку – Вкладниках здійснюється відповідно до законодавства України.
7.3.5. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У разі недоступності Вкладу (депозиту) за
Договором банківського вкладу (депозиту) відшкодування Вкладу (депозиту) здійснюється Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб в порядку, встановленому законодавством України, а саме, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти за цим Вкладом (депозитом), включаючи проценти,
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нараховані на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку,
але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за всіма вкладами в Банку, встановленого на
дату прийняття такого рішення.
Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в
розмірі вкладу, включаючи проценти, станом на день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але
не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно
від кількості вкладів в одному Банку.
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Фонд гарантує кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи проценти, на день
початку процедури ліквідації Банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за
вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному Банку.
Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів
Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним
банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку.
Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової
адміністрації у Банку.
Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним
банком України на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації
відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним
банком України на день початку ліквідації Банку.
Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти:
1) передані Банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
4) розміщені на вклад у Банку особою, яка є пов'язаною з Банком особою або була такою особою протягом
року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії
неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у Банку особою, яка надавала Банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі,
якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про
віднесення Банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття
такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у Банку;
7) за вкладами у Банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від Банку проценти за
договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону
України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від Банку;
8) за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання
іншого зобов'язання перед Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
9) за вкладами у банківських металах;
10) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
Акцептуванням Публічної пропозиції та підписанням Договору банківського вкладу (депозиту) Вкладник
підтверджує, що Він повідомлений про випадки, коли Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує
кошти, до підписання Договору банківського вкладу (депозиту).

7.3.10. Договір банківського вкладу (депозиту) укладаються в двох оригінальних примірниках українською мовою, по
одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

