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УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Назва продукту:

Строкові вклади (депозити)

Назва вкладу:

CКАРБНИЧКА

Код продукту:

3207

Термін дії договору (місяці)
Валюта
вкладу

Мінімальна
сума вкладу

Мінімальна сума
поповнення

6

9

13

Процентна ставка (% річних)
UAH

500

100

14,5

14,75

15

USD

100

20

3,25

3,5

3,75

EUR

100

20

1,5

2

2,5

Додавання до базової процентної ставки додаткової (бонусної) процентної ставки

Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу

+ 0,25% при оформленні депозиту
в національній валюті терміном дії
9 або 13 місяців за допомогою
мобільного додатка «Industrial24»
Фізичні особи-резиденти,
Фізичні особи-нерезиденти

Виплата
процентів

Нараховані проценти зараховуються щоквартально на поповнення суми строкового вкладу (депозиту)
(капіталізація процентів). Проценти нараховані в дату повернення вкладу, зараховуються на поповнення
вкладу того ж самого дня.

Нарахування
процентів

1)
Проценти на строковий вклад (депозит) нараховуються від дня, наступного за днем надходження
строкового вкладу (депозиту) 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 строкового вкладу (депозиту) у Банк, по
останній календарний день місяця включно;
- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день
місяця включно.
2)На дату повернення строкового вкладу (депозиту) проценти нараховуються за період з першого дня
поточного місяця до дня, який передує дню повернення вкладу (включаючи день, який передує дню
повернення вкладу)

Повернення
вкладу

Повернення депозитного вкладу здійснюється у строк, передбачений умовами договору шляхом
перерахування на поточний або картковий рахунок Вкладника відкритий в Банку.

Умови
дострокового
припинення дії
договору

1) У випадку дострокового припинення дії договору за ініціативою Вкладника (якщо таке право передбачено
договором вкладу) до 370 днів дії договору, проценти за вкладом розраховуються згідно з процентами за
вкладом «На вимогу». Якщо вклад діяв від 371 дня до 60 місяців дії договору – за процентною ставкою, що
складає 50% ставки, яка діяла на момент розірвання договору. Різниця між нарахованими і виплаченими
процентами утримується Банком із суми вкладу при його поверненні.
2) У випадку дострокового припинення дії договору за ініціативою Банку, Банк виплачує Вкладнику проценти
по діючій процентній ставці на момент припинення дії договору за період від дня останньої сплати процентів
до дня, який передує даті припинення дії договору.

Додаткові
умови

Поповнення депозиту здійснюється по передостанній місяць строку дії договору.
БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по строковому вкладу (депозиту) та інших
умов договору, письмово повідомивши ВКЛАДНИКА про таку зміну за адресою ВКЛАДНИКА.

