Д Е П О З И Т

Г А Р А Н Т І Й Н И Й

Фізичним особам
Зазначені Умови застосовуються до нових та діючих договорів, які передаються в якості
додаткового забезпечення за активними операціями клієнтів, запропонованими
вкладникові Банком на дату укладання договору Строкового гарантійного вкладу.

Короткий опис:

Зазначені Умови не розповсюджуються на строкові гарантійні вклади, що надаються в
забезпечення за програмою «Кредит під депозит».
Зазначені Умови не розповсюджуються на договори строкового гарантійного вкладу, якщо
Позичальник та майновий поручитель співпадають.

Наведені нижчі умови застосовуються у разі,
якщо валюта вкладу відповідає валюті активної операції
Фізичні особи – резиденти

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу

Фізичні особи – нерезиденти

гривня
Валюта вкладу

долари США
євро

Сума

строкового

вкладу

Депозит повністю або частково покриває суму зобов’язання, за яким виступає в якості додаткового
забезпечення.
Розмір процентної ставки за гарантійним вкладом, наданим в заставу по кредитах у валюті, що
не відрізняється від валюти депозиту

залежить від строку дії депозиту, класу Позичальника за

активною операцією та визначається наступним чином: максимальна ставка залучення за строковими
депозитами у відповідній валюті, згідно Умов залучення грошових коштів від фізичних осіб,
затвердженими Правлінням банку, діюча на дату укладання Договору гарантійного депозиту +
процентна маржа з врахуванням наступного:
%, в залежності від класу Позичальника за
активною операцією

Процентна ставка

До 1 року

Від 2,0 до 2,5

від 1 до 3 років

Від 2,5 до 3,0

Від 3 до 5 років

Від 3,0 до 3,5

Понад 5 років

Від 3,5 до 4,0

При цьому максимальна відсоткова ставка за депозитом розраховується за формулою: Макс. %
за депозитом = % ставка за кредитом – 2 %.
Розмір процентної ставки за кожною окремою угодою затверджує уповноважений орган банку
при прийнятті рішення щодо проведення активної операції з врахуванням висновку управління
ризик-менеджменту щодо можливості встановлення зазначеного рівня процентної ставки.
Зазначені процентні ставки є ринковою позицією Банку та за цієї умови на депозити фізичних
осіб, майнові права за якими передаються в заставу за кредитами, наданими Банком, не
розповсюджуються встановлені рішеннями КУАП та затверджені Правлінням діапазони ринкових
процентних ставок за депозитами.
В разі зміни процентної ставки за активною операцією одночасно на таке ж значення
змінюється процентна ставка за гарантійним депозитом.
Термін

розміщення

вкладу

На строк не менш ніж строк дії кредитного договору, за яким відповідний депозит є забезпеченням.
Термін розміщення вкладу має перевищувати строк закінчення кредитного договору не менш, ніж
на 3 банківських дні.

Зарахування

Перерахування грошових коштів на вкладний рахунок здійснюється у строк, передбачений умовами

коштів на рахунок

Договору, шляхом безготівкового перерахування коштів або внесенням коштів готівкою.

Повернення строкового вкладу здійснюється у строк, передбачений умовами договору, але в будьякому випадку не раніше дати повного виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов`язань за кредитним
договором, за яким строковий гарантійний депозит виступає заставою, шляхом зарахування
Повернення вкладу

на

поточний (картковий) рахунок ВКЛАДНИКА.
У разі повного або часткового припинення договору застави і зміни вкладом повністю або частково
статусу гарантійного, БАНК повертає вклад або його відповідну частину, статус за якою змінено,
протягом 5 робочих днів після припинення повністю або частково договору застави; до припинення
повністю або частково договору застави БАНК має право не повертати вклад.
Нарахування процентів здійснюється за період від дня, наступного за днем зарахування грошових
коштів на вкладний рахунок по день, який передує дню повернення вкладу включно, відповідно до
умов договору, або списанню коштів з рахунку ВКЛАДНИКА з інших підстав.
Проценти нараховуються в останній робочий день першого місяця за період з дня, наступного за

Нарахування

днем надходження вкладу у БАНК, по останній календарний день місяця включно, в останній

процентів

робочий день кожного наступного місяця за період з першого календарного дня місяця по останній
календарний день місяця включно. На дату повернення вкладу, обумовлену Договором, проценти
нараховуються за період з першого дня поточного місяця по день, який передує дню повернення
вкладу включно, відповідно до умов договору та разом з сумою вкладу повертаються ВКЛАДНИКУ.
Нараховані проценти зараховуються на поточний (картковий) рахунок ВКЛАДНИКА щомісячно або в

Виплата процентів

кінці строку дії договору відповідно до умов Договору строкового гарантійного вкладу.
На дату повернення вкладу, обумовлену Договором, виплата процентів здійснюється разом з сумою
вкладу.

Можливість

до

вкладання
/часткового

зняття

вкладу/достроковог
о

Не передбачено

припинення

договору
Умови

подовження

В разі подовження строку дії кредитного договору за яким гарантійний строковий депозит виступає

(пролонгації)

забезпеченням, він може бути подовжений за умови письмового звернення клієнта з укладанням

договору

додаткової угоди до Договору строкового гарантійного вкладу. За умови подовження строку дії

банківського вкладу

договору можуть бути змінені строк, сума та відсоткова ставка Договору.
Діючий вклад строкового депозиту може бути переведений в строковий гарантійний вклад за умови
укладання додаткової угоди до діючого договору за ставкою з врахуванням зазначених Умов. Дія
договору гарантійного вкладу може бути припинена раніше дати повернення вкладу, за згодою
сторін, після дострокового виконання Основного зобов’язання або за умови прийняття БАНКОМ
рішення щодо заміни забезпечення на аналогічне до настання строку виконання зобов’язань .
Дія договору може бути припинена за згодою сторін по ініціативі БАНКУ або ВКЛАДНИКА за умови

Особливі умови

досягнення сторонами письмової згоди про дострокове розірвання договору. У цьому випадку до
Договору банківського вкладу укладається додаткова угода, в якій визначаються умови та дата
дострокового розірвання договору.
У разі припинення цього договору,

БАНК виплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній

ставці на момент припинення договору за період з дня наступного за останнім днем періоду, за
який проценти ВКЛАДНИКУ були сплачені, по

день, який передує даті припинення дії цього

договору включно. Раніше виплачені проценти перерахунку не підлягають.

Наведені нижчі умови застосовуються у разі, якщо
валюта активної операції гривня, валюта вкладу долар США або Євро
фізичні

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу
Валюта вкладу
Сума

строкового

вкладу

особи

–

резиденти

фізичні особи - нерезиденти

долари США
євро
Депозит повністю або частково покриває суму зобов’язання, за яким виступає в якості додаткового
забезпечення.
Розмір базової процентної ставки за гарантійним депозитом в доларах США, євро, наданим в
заставу по кредитах у національній валюті, визначається наступним чином: максимальна ставка
залучення за строковими депозитами без права дострокового розірвання у відповідній валюті,
згідно Умов залучення грошових коштів від фізичних осіб затверджених Правлінням банку діюча на
дату укладання Договору гарантійного депозиту + процентна маржа за ризик в залежності від класу
Позичальника:
Клас 8

Клас 9

Клас 10

3,0

3,5

4,0

Розрахунок процентної ставки здійснюється щомісячно станом на 1 число наступного місяця за
формулою :
% ставка = базова % ставка за депозитом на день укладання договору або відповідної
додаткової угоди / К (коефіцієнт коригування)
К (коефіцієнт коригування) = офіційний курс НБУ на дату перерахунку /офіційний курс НБУ на дату
укладання
Процентна ставка

договору

строкового

гарантійного

вкладу або

відповідної

додаткової угоди

з

математичним округленням до двох знаків після коми..
При цьому максимальна процентна ставка за депозитом не може бути більш ніж базова
відсоткова ставка + 1 % річних, мінімальна процента ставка не може бути менш ніж максимальна
ставки залучення за договорами строкового вкладу без права дострокового розірвання у відповідній
валюті, затвердженими КУАП та Правлінням банку діюча на дату укладання Договору гарантійного
депозиту.
Розмір процентної ставки за кожною окремою угодою затверджує уповноважений орган банку
при прийнятті рішення щодо проведення активної операції з врахуванням висновку управління
ризик-менеджменту щодо можливості встановлення зазначеного рівня процентної ставки.
Зазначені процентні ставки є ринковою позицією Банку та за цієї умови на депозити фізичних
осіб, майнові права за якими передаються в заставу за кредитами, наданими Банком, не
розповсюджуються встановлені рішеннями КУАП та затверджені Правлінням діапазони ринкових
процентних ставок за депозитами.
В разі зміни процентної ставки за активною операцією одночасно підлягає зміні базова
процентна ставка за гарантійним депозитом. Зміна відсоткової ставки за депозитом здійснюється в
розмірі пропорційно зміні такої ставки за кредитом.

Термін

розміщення

вкладу

На строк не менш ніж строк дії кредитного договору, за яким відповідний депозит є забезпеченням.
Термін розміщення вкладу має перевищувати строк закінчення кредитного договору не менш, ніж
на 3 банківських дні.

Зарахування

Перерахування грошових коштів на вкладний рахунок здійснюється у строк, передбачений умовами

коштів на рахунок

Договору, шляхом безготівкового перерахування коштів або внесенням коштів готівкою.

Повернення строкового вкладу здійснюється у строк, передбачений умовами договору, але в будьякому випадку не раніше дати повного виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов`язань за кредитним
договором, за яким строковий гарантійний депозит виступає заставою, шляхом зарахування

на

поточний (картковий) рахунок ВКЛАДНИКА.
Повернення вкладу

У разі повного або часткового припинення договору застави і втрати вкладом повністю або частково
статусу гарантійного, БАНК повертає вклад або його відповідну частину, що втратила статус
гарантійного вкладу, протягом 5 робочих днів після припинення повністю або частково договору
застави; до припинення повністю або частково договору застави БАНК має право не повертати
вклад.

Нарахування процентів здійснюється за період від дня, наступного за днем зарахування грошових
коштів на вкладний рахунок по день, який передує дню повернення вкладу включно, відповідно до
умов договору, або списанню коштів з рахунку ВКЛАДНИКА з інших підстав.
Проценти нараховуються в останній робочий день першого місяця за період з дня, наступного за

Нарахування

днем надходження вкладу у БАНК, по останній календарний день місяця включно, в останній

процентів

робочий день кожного наступного місяця за період з першого календарного дня місяця по останній
календарний день місяця включно. На дату повернення вкладу, обумовлену Договором, проценти
нараховуються за період з першого дня поточного місяця по день, який передує дню повернення
вкладу включно, відповідно до умов договору та разом з сумою вкладу повертаються ВКЛАДНИКУ. .
Нараховані проценти зараховуються на поточний (картковий) рахунок ВКЛАДНИКА щомісячно або в

Виплата процентів

кінці строку дії договору відповідно до умов Договору строкового гарантійного вкладу.
На дату повернення вкладу, обумовлену Договором, виплата процентів здійснюється разом з сумою
вкладу.

Можливість

до

вкладання
Умови

подовження

Не передбачено
В разі подовження строку дії кредитного договору за яким гарантійний строковий депозит виступає

(пролонгації)

забезпеченням, він може бути подовжений за умови письмового звернення клієнта з укладанням

договору

додаткової угоди до Договору строкового гарантійного вкладу. За умови подовження строку дії

банківського вкладу

договору можуть бути змінені строк, сума та відсоткова ставка Договору.
Діючий вклад строкового депозиту може бути переведений в строковий гарантійний вклад за умови
укладання додаткової угоди до діючого договору з врахуванням зазначених Умов.
Дія

договору гарантійного вкладу може бути припинена

раніше дати повернення вкладу,

за

згодою сторін, після дострокового виконання Основного зобов’язання або за умови прийняття
БАНКОМ рішення щодо заміни забезпечення на аналогічне до настання строку виконання
зобов’язань.
Особливі умови

Дія договору може бути припинена за згодою сторін по ініціативі БАНКУ або ВКЛАДНИКА за умови
досягнення сторонами письмової згоди про дострокове розірвання договору. У цьому випадку до
Договору банківського вкладу укладається додаткова угода, в якій визначаються умови та дата
дострокового розірвання договору.
У разі припинення цього договору,

БАНК виплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній

ставці на момент припинення договору за період з дня наступного за останнім днем періоду, за
який проценти ВКЛАДНИКУ були сплачені, по

день, який передує даті припинення дії цього

договору включно. Раніше виплачені проценти перерахунку не підлягають.

