Затверджено рішенням Правління
від 07.08.2018р.
Голова Правління
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК
___________________
Вводиться в дію з
Строк дії

07.08.2018р.
постійно

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Назва продукту:

Строкові вклади (депозити)

Назва вкладу:

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ

Код продукту:

2218

Термін дії договору (дні)
60- 90 днів

Валюта вкладу

91 - 180 днів

181 - 270 днів

270 – 395 днів

Процентна ставка (річна)

UAH
USD
EUR
Мінімальна сума
вкладу

згідно процентних
ставок вкладу

13%

14%

14,5%

15%

3,25%

3,75%

4,25%

4,5%

2%

2,3%

2,7%

2,9%

1 000 000 UAH / 35 000 USD / 30 000 EUR

Додавання до базової процентної ставки додаткової (бонусної) процентної ставки
Категорія клієнтів, для якої застосовуються умови вкладу

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Фізичні особи

Виплата
процентів

Виплата БАНКОМ нарахованих процентів на суму вкладу проводиться:
1) Щомісячно в перший робочий день місяця, наступного за місяцем нарахування процентів:
за період: з дня, наступного за днем надходження вкладу у БАНК, по останній календарний день місяця
включно; з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно.
2) На дату повернення вкладу:
за період з першого дня поточного місяця (з дня наступного за днем зарахування грошових коштів на вкладний
рахунок) по день, який передує дню повернення вкладу включно.
Проценти сплачуються шляхом їх безготівкового перерахування на поточний рахунок Вкладника.

Нарахування
процентів

1) 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, в останній робочий день кожного наступного місяця за
період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно.
2) На дату повернення вкладу, або на дату припинення Договору, проценти нараховуються за період з першого дня
поточного місяця (з дня наступного за днем зарахування грошових коштів на вкладний рахунок) по день, який
передує дню повернення вкладу включно та разом з сумою вкладу повертаються ВКЛАДНИКУ.
3) Проценти за вкладом нараховуються на фактичний залишок коштів на вкладному рахунку за методом «факт/факт» з
розрахунку фактичної кількості днів у місяці та в році.

Повернення
вкладу

Повернення строкового вкладу здійснюється у строк, передбачений умовами Договору. Повернення грошових коштів з
вкладного рахунку здійснюється шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ВКЛАДНИКА.

Умови
дострокового
припинення дії
договору

1) Якщо ВКЛАДНИК не перерахував грошові кошти у визначений Договором строк, дія Договору припиняється без
взаємних вимог.
2) Якщо ВКЛАДНИК у визначений Договором строк, перерахував грошові кошти в сумі менше ніж сума вкладу, визначена
Договором, дія Договору припиняється. Перераховані грошові кошти повертаються ВКЛАДНИКУ не пізніше наступного
робочого дня відповідно.
3) У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 10 (десяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення про зміну
умов Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений термін отримає письмове повідомлення
ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія Договору припиняється на наступний робочий день після отримання БАНКОМ
письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. При цьому днем отримання БАНКОМ письмового
повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу канцелярії БАНКУ про отримання вхідної
кореспонденції.
4) Договір в будь-який час може бути достроково розірваний БАНКОМ в односторонньому порядку у випадку
невиконання та/або неналежного виконання ВКЛАДНИКОМ умов Договору, а також в будь-якому іншому випадку на
розсуд БАНКУ, про що БАНК письмово повідомляє ВКЛАДНИКА. При цьому Договір є розірваним з дати, зазначеної
БАНКОМ у відповідному письмовому повідомленні.
5) Дострокове повернення вкладу можливе лише у разі дострокового розірвання (припинення) Договору.
6) Наслідком дострокового розірвання/припинення Договору та закінчення строку дії Договору є закриття вкладного
рахунку.
7) При достроковому розірванні (припиненні) Договору з ініціативи БАНКУ, БАНК виплачує ВКЛАДНИКУ проценти за
діючою процентною ставкою на момент розірвання (припинення) Договору.

Поповнення
вкладу

Поповнення (довкладення) суми вкладу не допускається.

