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УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Назва продукту:

Строкові вклади (депозити)

Назва вкладу:

ДБАЙЛИВИЙ

Код продукту:

3222

Оформлення нових вкладів за продуктом припинено з 15.06.2016р.
Умови лонгації за депозитними вкладами, що були оформлені до 15.06.2016р

Таблиця №1. Для строкових вкладів «ДБАЙЛИВИЙ», договори за якими
укладалися/укладаються починаючи з 25.06.2015 р.*
Мінімальна
сума
вкладу

Мінімальна
сума
поповнення

UAH

500

100

9

10

10,5

USD

100

10

1

1

EUR

100

10

0,5

0,5

Валюта
вкладу

Термін дії договору (місяців)
1

2

3

6

9

13

11

11,25

11,5

1,5

2

2,25

2,5

1,25

1,75

2

2,25

Базова процентна ставка (% річних)

* 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

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу

Фізичні особи – резиденти

Таблиця №2. Для строкових вкладів «ДБАЙЛИВИЙ», 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.***
Мінімальна
сума
вкладу

Мінімальна
сума
поповнення

UAH

500

100

8

9

9,5

USD

100

10

1

1

EUR

100

10

0,5

0,5

Валюта
вкладу

Термін дії договору (місяців)
1

2

3

6

9

13

10

10,25

10,5

1,1

1,2

1,3

1,4

0,7

0,8

0,9

1

Базова процентна ставка (% річних)

*** 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
Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Фізичні особи – резиденти

Виплата
процентів

Виплата БАНКОМ нарахованих процентів на суму вкладу проводиться:
1. У дату первісного повернення вкладу, визначену Договором:
- 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, наступного за днем надходження вкладу у БАНК, до дня, який передує дню
подовження (пролонгації) Договору (включаючи день, який передує дню подовження) – у разі
пролонгації Договору.
2. У дату кожного подовження дії договору:
- за період з дня подовження (пролонгації) Договору (включаючи день подовження) до дня, який
передує дню наступного подовження (пролонгації) Договору (включаючи день, який передує дню
наступного подовження) – у разі наступної пролонгації Договору;
- за період з дня подовження (пролонгації) Договору (включаючи день подовження) до дня, який
передує дню повернення вкладу ВКЛАДНИКОВІ (включаючи день, який передує дню повернення
вкладу) – у разі відсутності наступної пролонгації Договору.
3. 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 пролонгації Договору до дня, який передує дню повернення вкладу ВКЛАДНИКОВІ
(включаючи день, який передує дню повернення вкладу) – у разі , якщо здійснювалась пролонгація
Договору.
Проценти сплачуються шляхом їх безготівкового перерахування на поточний або картковий рахунок
Вкладника відкритий в Банку.

Нарахування
процентів

Проценти на строковий вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у
БАНК, до дня, який передує його поверненню ВКЛАДНИКОВІ (включаючи день, який передує дню
повернення вкладу) за методом факт/факт, з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та в році.
Проценти нараховуються в останній робочий день:
- першого місяця - за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у БАНК, по останній
календарний день місяця включно;
- кожного наступного місяця - за період з першого календарного дня місяця по останній календарний
день місяця включно.
На відповідну дату повернення вкладу проценти нараховуються за період з першого дня поточного
місяця до дня, який передує відповідному дню повернення вкладу (включаючи день, який передує
відповідному дню повернення вкладу).

Повернення
вкладу

Повернення ВКЛАДНИКУ суми вкладу (депозиту) здійснюється у відповідний день повернення
вкладу, за умови, якщо ВКЛАДНИК надав до БАНКУ письмову заяву про відмову від подовження
строку дії Договору не пізніше 15-00 години за Київським часом дати повернення вкладу. Повернення
вкладу здійснюється шляхом перерахування суми вкладу на вказаний в заяві ВКЛАДНИКА поточний або
картковий рахунок ВКЛАДНИКА відкритий в Банку.
У разі, якщо БАНК не має заперечень проти автоматичного подовження дії вкладу та у разі, якщо
ВКЛАДНИК не надав до БАНКУ заяву про відмову від подовження строку дії Договору, дія вкладу
автоматично подовжується без повернення суми вкладу на поточний або картковий рахунок
ВКЛАДНИКА.

Умови
дострокового
припинення
дії договору

При достроковому розірванні вкладу з ініціативи ВКЛАДНИКА (якщо таке право передбачено
договором вкладу) здійснюється перерахунок процентів за процентною ставкою, що дорівнює
процентній ставці за залишками коштів на рахунках вкладів на вимогу фізичних осіб у відповідній
валюті, встановленої БАНКОМ на дату дострокового розірвання цього договору. Різниця між
перерахованими і виплаченими процентами утримується БАНКОМ із суми вкладу при його поверненні.

Поповнення

Поповнення приймаються в період з дати укладення /пролонгації цього Договору (включаючи цю
дату) по відповідне число наступного місяця (включаючи це число). Якщо у наступному місяці немає
відповідного числа, поповнення приймаються по останній день наступного місяця (включаючи цей
день)

