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Назва продукту: Строковий вклад в банківських металах з фізичною поставкою 
 

Назва вкладу: Строковий вклад в банківських металах з фізичною поставкою  Код продукту: 3211 
 

Таблиця №1. Для строкових вкладів у банківських металах з фізичною поставкою 
(Золото), договори за якими укладалися/укладаються починаючи з 25.06.2015 р.* 

Валюта 
вкладу 

Мінімальна маса 
банківського 
золота, грам 

Максимальна маса 
банківського 
золота, грам 

Мінімальна вага 
поповнення, 

грам 

Термін дії договору (місяців) 

6 12 24 

Базова процентна ставка (% річних) 

XAU 50 999999 Без поповнення 2,0 2,5 2,5 

* Вказані в таблиці №1 ставки також застосовуються до договорів, укладених до 24.06.2015р включно, в разі якщо за цими 
договорами були укладені додаткові угоди про  внесення змін  до розділів 4,5 договору вкладу  щодо порядку та підстав 
дострокового повернення коштів та розірвання договору. Процентні ставки вказані в таблиці №1 встановлюються в момент 
розміщення вкладу або в день пролонгації строку дії договору строкового вкладу( в разі пролонгації дії договору). 

Додавання до базової процентної ставки додаткової (бонусної) процентної ставки НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу Фізичні особи - резиденти 

 

Таблиця №2.  Для строкових вкладів у банківських металах з фізичною поставкою (Золото), 
договори за якими укладені до 24.06.2015 р. включно, в тому числі договори, які укладені до 

24.06.2015 р. включно та були пролонговані після зазначеної дати, за умови що до зазначених 
договорів не вносились зміни (шляхом підписання сторонами додаткової угоди)  до розділів 4,5 

щодо порядку та підстав дострокового повернення коштів та розірвання договору.*** 

Валюта 
вкладу 

Мінімальна маса 
банківського 
золота, грам 

Максимальна маса 
банківського золота, 

грам 

Мінімальна вага 
поповнення, 

грам 

Термін дії договору (місяців) 

6 12 24 

Базова процентна ставка (% річних) 

XAU 50 999999 Без поповнення 1,0 1,5 1,5 

*** Вказані в таблиці №2 процентні ставки встановлюються в момент пролонгації дії зазначених в ній  договорів, якщо на 
момент пролонгації цих договорів, до цих договорів не були внесені зміни (шляхом підписання сторонами додаткової угоди)  
до розділів 4,5 щодо порядку та підстав дострокового повернення коштів та розірвання договору. 

Додавання до базової процентної ставки додаткової (бонусної) процентної ставки НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу Фізичні особи - резиденти 

 

Розміщення 
вкладу  

Розміщення вкладу відбувається шляхом внесення банківських металів в зливках в касу банка для 
розміщення на депозитний рахунок в банківських металах. 

Виплата 
процентів 

Виплата Банком нарахованих процентів на суму вкладу здійснюється: 
- у дату первісного повернення вкладу за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до 
дня, який передує дню повернення вкладу або дню подовження (пролонгації) Договору (включаючи день, який 
передує дню повернення або пролонгації Договору)  
- у дату кожного наступного подовження (пролонгації) дії Договору за період з дня попереднього подовження 
(пролонгації) Договору (включаючи день подовження) до дня, який передує дню наступного подовження 
(пролонгації) Договору (включаючи день, який передує дню наступного подовження). 
- у відповідну дату повернення вкладу (якщо Договір вже був пролонгований) за період з дня попереднього 
подовження (пролонгації) Договору (включаючи день пролонгації) до дня, який передує дню повернення 
вкладу (включаючи день, який передує дню повернення вкладу). 
У разі дострокового розірвання Договору проценти виплачуються Вкладнику у день повернення вкладу: 
- за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню 
Вкладникові (включаючи день, який передує дню повернення вкладу) – у разі відсутності пролонгації 
Договору; 
- за період з дня останнього подовження (пролонгації) Договору (включаючи  день останнього подовження) до 
дня, який передує дню повернення вкладу Вкладникові (включаючи день, який передує дню повернення  
вкладу) – у разі, якщо  здійснювалась пролонгація Договору. 



 

Нарахування 
процентів 

Проценти нараховуються в валюті вкладу на загальну масу банківських металів за методом факт/факт з 
розрахунку фактичної кількості днів у місяці та в році: 
- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, 
по останній календарний день місяця включно; 
- в останній робочий день кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по 
останній календарний день місяця включно; 
- в дату повернення вкладу (пролонгації Договору) – за період з першого календарного дня поточного місяця 
до дня, який передує дню повернення вкладу (пролонгації Договору) включно; 
- в останній робочий день першого місяця після пролонгації Договору - за період з дня пролонгації Договору  
по останній календарний день місяця включно; 
- в останній робочий день кожного наступного місяця після пролонгації Договору - за період з першого 
календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно. 
В останній день дії Договору здійснюється перерахунок процентів за весь строк дії Договору а, у разі 
подовження (пролонгації) Договору,- з дати останньої пролонгації (без урахування першого та останнього дня 
дії Договору). Якщо маса процентів згідно перерахунку більша, ніж маса фактично нарахованих процентів, то 
здійснюється донарахування процентів на суму різниці. Якщо маса процентів згідно перерахунку менша, ніж 
маса фактично нарахованих процентів, то здійснюється зменшення маси нарахованих процентів на суму 
різниці.  

Повернення 
вкладу 

Повернення вкладу здійснюється в установлені Договором строки шляхом перерахування банківських металів 
на поточний рахунок Вкладника в банківських металах, відкритий в Банку. Часткова видача вкладу 
забороняється. При поверненні вкладу Вкладник отримує з вкладного рахунку банківські метали тієї ж 
облікової маси, виду і коду банківського металу, які були прийняті на поточний рахунок для подальшого 
перерахування на вклад.  
Повернення Вкладнику суми вкладу (депозиту) здійснюється Банком у відповідний день повернення вкладу за 
умови, якщо  вкладник надав до Банку письмову заяву про відмову від подовження строку дії Договору не 
пізніше 15-ої години за Київським часом  дати повернення вкладу. 

Поповнення 
вкладу 

Без поповнення 

 


