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ІІ. Умови відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних)
рахунків
Вкладні операції в Банку за участю фізичної особи (надалі за текстом – Вкладник або
Клієнт), в подальшому разом - Сторони, а окремо – Сторона, здійснюються на підставі укладеного
між Банком і Вкладником Договору банківського вкладу.
Договором банківського вкладу (надалі за текстом – Договір) є Заява про розміщення
депозиту та/або Заява про відкриття банківського поточного (карткового) рахунку, яка містить
умови залучення та обслуговування Депозиту, в т.ч. Карткового депозиту, підписана Клієнтом, та
ці Умови відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
(надалі за текстом - Умови).
Умови визначають загальні умови розміщення вкладу (надалі за текстом – Депозит), порядок
нарахування процентів на Депозит, порядок встановлення розміру процентної ставки, що
нараховується на Депозит, права та обов’язки Сторін за Договором, їх відповідальність, а також
інші умови Договору.
Договір укладається у відповідності до підписаної Клієнтом Заяви про розміщення депозиту
та/або Заява про відкриття банківського поточного (карткового) рахунку, яка містить умови
залучення та обслуговування Депозиту, в т.ч. Карткового депозиту, Тарифів Банку, цих Умов та на
підставі Договору комплексного банківського обслуговування.
Датою укладення Договору є день отримання Банком Заяви про розміщення депозиту.
Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та внесення коштів у сумі
Депозиту на Депозитний рахунок.
1. Визначення термінів
Дата внесення або день розміщення - день в який на рахунок для обліку Депозиту
зараховуються кошти в сумі не меншій ніж мінімальний розмір для відповідного виду Депозиту та
не меншій вказаної Вкладником суми при підписанні Заяви.
Депозит (Вклад) - це грошові кошти у валюті України або в іноземній валюті, які Банк
прийняв від Клієнта або які надійшли для Клієнта на договірних засадах на визначений строк або
без зазначення такого строку, на які Банком нараховуються проценти в розмірі, визначеному у
відповідності до умов Договору, та підлягають виплаті Клієнтові відповідно до законодавства
України та умов Договору.
Депозит (вклад) на вимогу - це грошові кошти, що розміщені Клієнтом в Банку на умовах
видачі на першу вимогу Клієнта або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку.
Картковий депозит – Депозит яким Клієнт має можливість за допомогою спеціального
платіжного інструменту в т.ч. платіжної картки, емітованого Банком керувати (в т.ч. зараховувати
кошти на Депозит та списувати кошти з Депозиту), переглядати залишок за Депозитом через
Платіжний термінал \ Банкомат \ Інформаційно-платіжний термінал, Системи дистанційного
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обслуговування, Контакт-Центр, відділення Банку. Картковий депозит може бути як строковим,
так і на вимогу.
Кінцева дата – день в який Банк повертає Депозит, за умови що строк залучення Депозиту
не пролонгований (не продовжений).
Процентний період – період який починається з дня, наступного за попередньою Датою
нарахування процентів, та закінчується поточною Датою нарахування процентів.
Системи дистанційного обслуговування – Інтернет-Банкінг, SMS-Банкінг.
Строковий депозит (вклад) - це грошові кошти, розміщені Клієнтами в Банку на
визначений договором строк.
Строк залучення – період часу на який Вкладник/Клієнт розміщує Депозит в Банку.
2. Порядок розміщення Депозиту
2.1. У день надання Клієнтом до Банку Заяви про розміщення депозиту (надалі за текстом Заява) та документів, передбачених нормативно - правовими актами Національного банку
України, в т.ч. що посвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника
податків, а також передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шліхом, або фінансуванню тероризму», Банк
відкриває Клієнту, для обліку Депозиту, рахунок (надалі за текстом – Депозитний рахунок). При
цьому депозитний рахунок для депозитів типу «Активний»/«Ощадний+» автоматично
резервуються при відкритті карткового рахунку, тому Заява не потребує заповнення Клієнтом
2.2. Умови обраного Клієнтом Депозиту зазначаються у Заяві.
2.3. Строк, протягом якого Клієнт здійснює внесення коштів на Депозитний рахунок – 3 (три)
операційні дні з моменту укладення Договору депозиту. Операція внесення коштів у сумі
Депозиту на Депозитний рахунок здійснюється одним із шляхів:
- внесення коштів у сумі Депозиту на Депозитний рахунок через касу Банку;
- внесенням на власний поточний або картковий рахунок, зазначений у Заяві, кошти у розмірі
суми депозиту та наступного договірного списання Банком із такого рахунку Клієнта на
Депозитний рахунок. Підписанням Заяви Клієнт доручає Банку в день розміщення (дата внесення)
Депозиту списати з Рахунку Клієнта вказаного у Заяві грошові кошти у розмірі Депозиту;
- переказу коштів із карткового рахунку, що ініціюється Клієнтом за допомогою Картки або
Систем дистанційного обслуговування;
- безготівковий переказ коштів з рахунків інших Банків (якщо така можливість передбачена
Умовами /Тарифами вкладу) на Депозитний рахунок.
- безготівковий переказ коштів з поточного рахунку, що ініціюється Клієнтом за допомогою
Систем дистанційного обслуговування відповідно до чинного законодавства України.
2.3.1. При цьому, зарахування коштів на Депозитний рахунок здійснюється Банком
виключно протягом операційних днів. В разі переказу коштів на Депозитний рахунок протягом
дня, що не є операційним, вважається, що зарахування коштів на такий Депозитний рахунок
відбулось наступного операційного дня.
У випадку, якщо протягом 3-х (трьох) операційних днів Клієнтом не було здійснено внесення
коштів на Депозитний рахунок, Депозитний рахунок закривається.
2.3.2. Для строкових Депозитів Клієнт зобов’язаний на дату внесення Депозиту забезпечити
на поточному або картковому Рахунку, вказаному в Заяві, наявність грошових коштів, не
обтяжених публічним та/або приватним обтяженням та щодо яких відсутні обмеження щодо
розпоряджання ними, в сумі, не меншій ніж розмір Депозиту, що передбачений у Заяві, якщо інше
не передбачено умовами Договору. Валюта Депозиту та Рахунку повинні співпадати.
2.3.3. Сума, що вноситься/переказується Клієнтом на Депозитний рахунок, не може бути
меншою суми, вказаної Вкладником при підписанні Заяви. У випадку, якщо сума, що
вноситься/переказується Вкладником на Депозитний рахунок менша, ніж сума, вказана
Вкладником при підписанні Заяви, кошти не зараховуються на Депозитний рахунок та підлягають
поверненню в строки, передбачені чинним законодавством України. У випадку, якщо сума, що
вноситься/переказується Вкладником на Депозитний рахунок більша ніж сума, вказана
Вкладником при підписанні Заяви, кошти зараховуються на Депозитний рахунок та Заява
вважається зміненою у частині визначення суми Депозиту, яка дорівнюватиме сумі фактично
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внесених/перерахованих коштів та підтверджуватиметься відповідним платіжним банківським
документом та/або випискою.
2.4. Якщо умовами Договору передбачається додаткове внесення коштів на Депозит
протягом його строку, кошти можуть бути внесені готівкою (через касу Банку) або безготівково,
шляхом переказу із поточного в т.ч. карткового Рахунку, або з рахунків відкритих в інших Банках
(якщо така можливість передбачена Умовами/ Тарифами Вкладу). Банк має право встановлювати
обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення коштів на Депозитний
рахунок певною сумою.
2.4.1. Якщо умовами Депозиту не передбачена можливість безготівкового поповнення тоді у
разі надходження до Банку коштів, в якості Додаткових внесків до Депозиту з рахунків , відкритих
в інших банківських установах (філіях та/або підрозділах), які мають інший код банку
ніж вказаний в Заяві, такі грошові кошти не зараховуються на Депозитний рахунок, а підлягають
поверненню в строки, передбачені чинним законодавством України.
2.5. Внесення коштів на Депозит підтверджується Договором та одним із документів, вид
якого залежить від шляху внесення коштів на Депозит – касовим документом у разі внесення
коштів через касу Банку, Чеком платіжного терміналу Банкомату\Інформаційно-платіжного
терміналу у випадку переказу з Рахунку через Платіжний термінал Банкомат\Інформаційноплатіжний термінал, випискою за Депозитним рахунком у випадку безготівкового переказу коштів
на Депозит.
2.6. Касовий документ та/або виписка мають бути підписані працівником Банку та скріплені
відбитком печатки (штампу).
2.7. Для ідентифікації Вкладника та підтвердження проведення деяких операцій (перелік
визначається Банком) може бути використана платіжна картка міжнародної платіжної системи
Visa Int/MasterCard, емітована Банком на ім’я Клієнта або пред’явлений паспорт чи документ, що
його замінює. Для доступу до Депозитного рахунку або підтвердження проведення операції із
використанням платіжної картки, Клієнт повинен самостійно ввести на клавіатурі ПІН-код.
Привила використання Платіжної картки визначаються Умовами відкриття та здійснення операцій
за банківськими поточними (картковими) рахунками (розміщені на сайті Банку
www.unicredit.com.ua .
2.8. При зарахуванні на Депозит Клієнта-нерезидента, коштів в національній або іноземній
валюті Клієнтом або Довіреною особою Клієнта, до Банку повинні надаватись документи, що
підтверджують джерела походження цих коштів. На Депозити, власниками яких є Клієнтанерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб-резидентів у готівковій та\або
безготівковій формах.
2.9. Особливості обслуговування Карткових депозитів.
2.9.1. Проведення операцій зарахування коштів за Картковим депозитом може ініціюватися
платіжною карткою через Банкомат\Інформаційно-платіжний термінал, Платіжний термінал.
Проведення операцій списання коштів за Картковим депозитом на вимогу може ініціюватися
платіжною карткою через Банкомат\Інформаційно-платіжний термінал, Платіжний термінал,
систему Інтернет-банкінг або SMS-банкінг, за строковим Картковим депозитом – через надання
заяви Клієнта до Банку.
2.9.2. Строк, протягом якого Клієнт вносить кошти на Депозит з моменту укладення
Договору не обмежується.
2.9.3. Депозит, що був відкритий Клієнту, є неактивним. Для здійснення активації Депозиту,
Клієнт зобов’язаний повідомити про це Банк після підписання Заяви в установі Банку або через
звернення по телефону до Контакт-центру Банку.
2.9.4. Розміщення Депозиту можливе тільки після активації Клієнтом Депозиту. Розміщення
Депозиту ініціюється Карткою, оформленою до Рахунку.
2.9.5. При поповненні Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Депозиту, Банк
зараховує кошти на Рахунок не пізніше наступного операційного дня з моменту отримання їх
Банком. При цьому в призначенні платежу повинні бути вказані прізвище, ім’я, по-батькові (за
наявності) Клієнта та номер депозитного рахунку. У випадку надходження на Депозит грошових
коштів у валюті, що не співпадає із валютою Депозиту, зарахування таких коштів Банком не
проводиться.
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2.9.6. Для надання права виконання операцій за Депозитом довіреним особам, Клієнт
оформляє Додаткові картки, у такому випадку довіреність на розпорядження Депозитом не
оформляється
2.9.7. Повернення залишку коштів за Картковим депозитом після закінчення його строку
проводиться на Рахунок вказаний у Заяві. У випадку закриття такого Рахунку (з якого
здійснюється зарахування та списання коштів на/з Карткового депозиту), проводиться одночасне
закриття і карткового депозиту. У такому разі після закриття Карткового депозиту залишок коштів
за ним повертається Клієнту не раніше, ніж через 3 (три) операційні дні через касу Банку.
2.9.8. За строковим Картковим депозитом внесення коштів проводиться шляхом:

внесення готівки на Депозит через касу Банку;

безготівкового переказу на Депозит;

переказу із Рахунку з допомогою Картки через Банкомат\Інформаційно-платіжний
термінал, Платіжний термінал;
2.9.9. За Картковим депозитом на вимогу здійснюються наступні операції:
2.9.9.1. зарахування готівкових та безготівкових коштів на Депозит;
2.9.9.2. зарахування та списання коштів з використанням Банкомату/Інформаційноплатіжного терміналу із іншого Рахунку, вказаного Клієнтом в Заяві. Проведення таких операцій
ініціюється Карткою, за допомогою якої здійснюються Операції за Рахунком, вказаним в Заяві;
2.9.9.3. списання з Депозиту коштів на будь-який рахунок Клієнта, відкритий в Банку, через
звернення до Контакт-центру Банку після проведення ідентифікації Клієнта. Підставою для
списання коштів з Рахунку
Клієнта є його розпорядження на проведення операції
списання/зарахування, надане оператору Контакт-центру по телефону;
2.9.9.4. зарахування та списання коштів із Рахунку, вказаного Клієнтом в Договорі, через
мобільний телефон, підключений до послуги Мобільного банкінгу/через систему Інтернет банкінг.
При здійсненні такої операції Клієнтом використовується одноразовий пароль, отриманий через
Банкомат.
2.10. Особливості обслуговування вкладу «Студентський»:
2.10.1. Договірне списання грошових коштів на оплату навчання здійснюється автоматично з
вкладу «Студентський» на транзитний рахунок Банку з подальшим перерахуванням на рахунок
Навчального Закладу. Списання здійснюється щомісячно 28-го числа місяця. Якщо вказана дата
припадає на вихідний день, списання проводиться напередодні – до 28-го числа місяця. При цьому
списання не здійснюється в червні та липні.
Договірне списання здійснюється лише за умови наявності на рахунку необхідної суми
коштів в повному розмірі. При цьому в кожному наступному періоді сума для списання
залишається фіксованою (сумування з сумою попереднього місяця виключається).
2.10.2. На початку кожного нового навчального року Клієнт/Вкладник повинен звернутись у
відділення Банку для уточнення умов договірного списання грошових коштів на оплату навчання.
2.10.3. Сплата нарахованих процентів здійснюється щомісячно в дату початку кожного
розрахункового періоду, що складає 1 (один) місяць з дати відкриття рахунку, а також у день
закриття вкладу, на транзитний рахунок відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" для їх подальшого
перерахування на рахунок вказаний Клієнтом в заяві. Перерахування відсотків з транзитного
рахунку може здійснюватись Банком на відмінний від вказаного Клієнтом в заяві рахунок, якщо
власник такого рахунку повідомить Банк про зміну його реквізитів. Договірне списання
сплачених відсотків з транзитного рахунку Банку на рахунок вказаний клієнтов в Заяві,
здійснюється загальним переказом щомісячно 28-го числа. Якщо вказана дата припадає на
вихідний чи святковий день, переказ проводиться в останній робочий день напередодні 28-го
числа місяця.
2.10.4. Вклад «Студентський» може бути закритим в разі отримання Банком офіційного
листа від Навчального закладу, про відрахування/завершення навчання Клієнта/Вкладника. У
разі надання Клієнтом/Вкладником Заяви про закриття рахунку(припинення користування
банківським продуктом) , вклад «Студентський» закривається не пізніше ніж на протязі 3-х
робочих днів з дати отримання заяви, при цьому Банк повідомляє Навчальний Заклад про
закриття вкладу «Студентський».
При наявності залишку грошових коштів на вкладі
«Студентський» після його закриття, грошові кошти можуть бути перераховані на поточний або
картковий рахунок Клієнта.
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2.10.5. У випадку незарахування Вкладника до Навчального закладу (вказаного в Заяві), або
відрахування/ завершення навчання, Вкладник зобов’язаний інформувати про це Банк протягом 3
(трьох) робочих днів з дня незарахування/відрахування/завершення навчання шляхом надання
Банку заяви про закриття рахунку та відповідної документів з навчального закладу, що
підтверджують факт незарахування/ відрахування/ завершення навчання. В даному випадку Банк
здійснює закриття депозитного вкладу.
3. Процентна ставка
3.1. Процентна ставка за Депозитом встановлюється згідно з чинними в Банку на день
укладення Договору умовами залучення Депозитів. Розмір процентної ставки зазначається в Заяві.
3.2. Процентна ставка за Депозитом залежить від типу Депозиту та може бути: фіксованою
протягом всього строку Депозиту, змінною, або встановлюватись із періодичністю, визначеною
у цих Умовах.
Банком може встановлюватись процентна ставка, розмір якої залежить: від суми, що
обліковується на Депозиті.
3.3. Інформація про тип процентної ставки та чинну на певну дату процентну ставку за
відповідним видом Депозиту розміщується на сайті Банку www.unicredit.com.ua.
3.4. Встановлення процентної ставки за Депозитами, крім Карткового депозиту
3.4.1. За строковим Депозитом, якщо така умова передбачена Заявою, процентна ставка
встановлюється з періодичністю визначеною в Заяві. Згода Сторін є досягнутою у разі коли до
Банку не надійшла Заява про розірвання (витребування) депозиту до дня, що передує даті
встановлення ставки на наступний період. Новий розмір процентної ставки встановлюється на
рівні процентної ставки діючої для такого виду Депозиту на дату її встановлення, у випадку, якщо
на дату перегляду процентної ставки, умови для такого виду вкладу не будуть затверджені
рішенням відповідного колегіального органу Банку, процентна ставка на наступний період
вважається встановленою за згодою Сторін на рівні процентної ставки, що діяла на дату
останнього перегляду.
3.4.2. За Депозитом на вимогу процентна ставка може змінюватись протягом строку
залучення Депозиту.
3.4.2.1. У разі зміни розміру процентної ставки по Депозиту в сторону збільшення, новий
розмір процентної ставки вважається погодженим Клієнтом.
3.4.2.2. У випадку зміни розміру процентної ставки по Депозиту на вимогу в сторону
зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять)
календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки, шляхом розміщення
відповідного оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на
сайті Банку www.unicredit.com.ua.
3.4.2.3. Якщо новий розмір процентної ставки не влаштовує Клієнта, він має право розірвати
Договір та вимагати видачі суми Депозиту. При цьому виплата нарахованих процентів
здійснюється за процентною ставкою, згідно п.9 цих Умов.
3.5. Особливості нарахування та сплати процентів за Депозитами, крім Карткового
депозиту
3.5.1. Проценти на залишок коштів, які знаходяться на Депозиті на кінець кожного дня,
нараховуються та сплачуються Клієнту за ставкою, визначеною відповідно до цих Умов.
Нарахування та сплата процентів на залишки коштів на Депозиті здійснюється у валюті Депозиту.
3.5.2. Під час розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Депозит та
день списання коштів з Депозиту (депозитного рахунку).
3.5.3. При внесенні коштів до Банку, як Депозит або його поповнення (додатковий внесок), у
вихідні дні, нарахування процентів на Депозит або на суму такого поповнення здійснюється з дня,
що є наступним за першим робочим (банківським) днем після вихідного.
3.5.4. Банк нараховує проценти виходячи з фактичної кількості днів у Процентному періоді
та році (365 / 366), з урахуванням вихідних (неробочих) днів. Нарахування процентів за вихідні
(неробочі) дні поточного календарного місяця здійснюється в робочий день, що передує вихідним
(неробочим) дням. У разі, якщо робочий день, що передує вихідним (неробочим) дням поточного
місяця, є днем попереднього календарного місяця, то нарахування процентів за ці вихідні
(неробочі) дні здійснюється у перший робочий день після вихідних (неробочих) днів.
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3.5.5. Датою нарахування процентів є день, по який (включно) Банком нараховуються
проценти на залишок коштів на Депозитному рахунку у відповідному календарному місяці, та
який є днем, що передує дню закриття Рахунку, а також одним із наступних днів (за вибором
Банку): останнім днем відповідного календарного місяця, або днем що передує останньому
робочому дню відповідного календарного місяця, або робочим (банківським) днем.
3.5.6. Банк сплачує (зараховує) на рахунок Клієнта проценти, нараховані за відповідний
Процентний період, в день який є датою розміщення Депозиту або іншою визначеною Договором
датою, та в день, що передує дню закриття Депозитного рахунку.
3.5.7. У випадку додаткового внесення коштів на Депозит (включаючи капіталізацію
процентів), день такого внесення не включається до розрахунку процентів. У випадку часткового
зняття коштів з депозитного рахунку, проценти за цей день нараховуються тільки на суму залишку
Депозиту на Депозитному рахунку.
3.5.8. Умовами Договору може бути передбачена одноразова сплата Банком процентів після
укладання Договору та внесення суми Депозиту на депозитний рахунок (авансом) або з
поверненням Депозиту, або періодична сплата процентів протягом строку залучення Депозиту з
остаточною сплатою у дату повернення Депозиту.
3.6. Особливості встановлення процентної ставки за Картковими депозитами
3.6.1. Процентна ставка за Картковим депозитом встановлюється згідно з чинними на день
надання Заяви процентними ставками за Депозитом, а також кожного місяця після укладання
Договору у терміни, визначені п.3.6.2 цих Умов за погодженням Сторін.
Новий розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки діючої для
такого виду Депозиту на дату її встановлення, яка вказана у п. 3.6.2. цих Умов.
Згода Сторін щодо встановлення нового розміру процентної ставки є досягнутою у разі коли
до Банку не надійшла Заява про розірвання (витребування) депозиту до дня, що передує даті
встановлення нової ставки. Інформація про чинну на певну дату процентну ставку за Депозитом
розміщується на сайті Банку www.unicredit.com.ua.
3.6.2. Процентна ставка встановлюється Банком в останню суботу кожного місяця. Якщо така
субота є: (1) не робочим (не банківським) днем та цьому дню передують інші не робочі (не
банківські) дні, то дата встановлення процентної ставки переноситься на перший з цих не робочих
(не банківських) днів; (2) робочим (банківським) днем, то дата встановлення процентної ставки
переноситься на наступний вихідний (не банківський) день.
3.6.3. У разі зміни розміру процентної ставки по Картковому депозиту на вимогу в сторону
збільшення, новий розмір процентної ставки вважається погодженим з Клієнтом.
У випадку зміни розміру процентної ставки по Картковому депозиту на вимогу в сторону
зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Клієнта не пізніше ніж за 15 календарних днів
до дати впровадження нового розміру процентної ставки, шляхом розміщення відповідного
оголошення на інформаційних стендах, що розташовані у приміщенні Банку та на сайті Банку
www.unicredit.com.ua.
3.7. Особливості нарахування та сплати процентів за Картковими депозитами
3.7.1. Нарахування процентів на залишки коштів, що знаходяться на Картковому депозиті на
початок операційного дня, здійснюється за фактичну кількість днів в періоді (28-29-30-31/365366), з урахуванням вихідних (неопераційних) днів, в наступному порядку: в передостанній
операційний день поточного місяця – за період з дня, наступного за днем залучення Депозиту по
день, що передує останньому операційному дню поточного місяця, за період з останнього
операційного дня попереднього місяця по день, що передує останньому операційному дню
поточного місяця (включно); щорічно в дату відображення операції внесення коштів на Депозит за період з дати останнього нарахування процентів по день відображення операції внесення коштів
на Депозит (включно) та з дня, наступного за днем відображення операції внесення коштів на
Депозит по день, що передує останньому операційному дню поточного місяця; а також в день
закінчення строку залучення Депозиту – за період з дати останнього нарахування процентів по
день закінчення строку залучення Депозиту.
3.7.2. Сплата процентів, нарахованих на залишки коштів, що знаходяться на Картковому
депозиті, здійснюється щомісячно, в наступний день після дня їх нарахування, щорічно в дату,
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що є наступною після дати залучення (внесення коштів) на депозит та в день закриття Карткового
депозиту шляхом перерахування відповідної суми нарахованих процентів на Рахунок Клієнта,
зазначеного в Заяві.
3.7.3. При розрахунку процентів на залишки коштів за Картковим депозитом не враховується
день зарахування коштів на Депозит та враховується день списання коштів з Депозиту.
4. Порядок повернення Депозиту
4.1. Повернення строкового Депозиту.
4.1.1. Повернення Депозиту проводиться Банком в день закінчення строку залучення
Депозиту, який зазначений у Заяві.
4.1.2. Якщо умовами відповідного виду Депозиту не передбачена умова продовження
Депозиту на новий строк залучення, у день, встановлений Договором для повернення строкового
Депозиту, Банк самостійно перераховує суму Депозиту та суму нарахованих процентів на Рахунок
Клієнта, зазначений в Заяві.
4.1.3. Якщо день повернення Депозиту та відсотків, визначений Договором припадає на
вихідний/святковий день, повернення Депозиту та відсотків здійснюється в перший операційний
день, після дати повернення Депозиту, крім Карткового депозиту. Якщо умовами договору
передбачено повернення Депозиту на картковий рахунок, таке повернення відбувається в
наступний робочий (банківський) день після вихідного/святкового дня. При сплаті відсотків
щомісяця, у випадку, якщо дата чергової виплати припадає на вихідний/святковий день, виплата
відсотків здійснюється в перший операційний день після вихідного/святкового дня.
Якщо день повернення Карткового депозиту припадає на вихідний\святковий день, таке
повернення проводиться в наступний робочий (банківський) день після вихідного\святкового дня.
4.2. Дострокове повернення строкового Депозиту.
4.2.1. У випадку розірвання Договору з ініціативи Клієнта, він зобов’язаний попередити Банк
про свій намір не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) операційних днів шляхом подання відповідної
Заяви про розірвання (витребування) депозиту. Повернення суми Депозиту та сплата нарахованих
процентів в даному випадку здійснюється шляхом перерахування відповідної суми коштів на
Рахунок, зазначений у Заяві, у відповідності до визначених умов його розірвання за ініціативою
Клієнта.
4.2.2. Допускається часткове повернення суми Депозиту якщо це передбачено умовами
залучення Депозиту.
4.2.3. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Клієнта, проценти на Депозит
нараховуються та сплачуються за зниженою процентною ставкою в розмірі, визначеному у п.9
Умов, якщо інше не передбачено положеннями відповідного виду Депозиту. Якщо умовами
Договору передбачена одноразова сплата процентів в день укладання Договору та після внесення
суми Депозиту на депозитний рахунок (авансом), при достроковому розірванні Договору з
ініціативи Вкладника (в т.ч. при досткровому поверненні суми Депозиту) сплачені авансом
проценти та комісія за перерахування коштів з Депозитного рахунку вираховуються із суми
Депозиту при його поверненні на поточний рахунок Клієнта.
4.2.4. У випадку виникнення необхідності у придбанні нерухомості (інвестуванні у
будівництво нерухомості), автомобіля, необхідності сплати за навчання, Вкладник, за умови
пред’явлення Банку відповідних документів (договору купівлі-продажу, договору про участь у
фонді фінансування будівництва, договору купівлі-продажу безпроцентних (цільових) облігацій,
базовим товаром згідно з яким виступає одиниця нерухомості тощо, попереднього договору
купівлі-продажу, договору про оплату навчання), стороною яких є Вкладник або член його сім’ї
(чоловік/жінка/дитина/батько/матір) та з умов яких можливо встановити наявність невиконаних
грошових зобов’язань зазначених в даному пункті осіб перед контрагентом, має право розірвати
Договір банківського депозиту «Цільовий» та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та
процентів, нарахованих за ставкою, діючою на дату такої видачі, без їх перерахування за
зниженими ставками, передбаченими Договором.
4.2.5. В разі дострокового повернення Карткового депозиту, повторне розміщення
Карткового депозиту здійснюється не раніше наступного операційного дня. В разі розміщення
Клієнтом нового Карткового депозиту в день дострокового повернення раніше розміщеного
Карткового депозиту, дострокове повернення нового Карткового депозиту буде можливим за
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умови попередження Клієнтом Банку не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) операційних днів шляхом
подання відповідної заяви.
Дострокове розірвання строкового Карткового депозиту Клієнт ініціює через надання заяви
до Банку.
4.3. Повернення Депозиту на вимогу.
4.3.1. Розірвання Депозиту на вимогу Клієнт ініціює через надання заяви до Банку або
самостійно через Банкомат/Інформаційно-платіжний термінал (якщо таке передбачено умовами
Депозиту).
4.3.2. За бажанням Клієнт може ініціювати нове розміщення Депозиту, виконавши внесення
коштів на Депозит у порядку, визначеному цими Умовами.
4.3.3. Повернення Депозиту на вимогу здійснюється шляхом перерахування суми Депозиту
на Рахунок Клієнта, що вказаний в Заяві, в день звернення Клієнта до установи Банку з вимогою
про повернення Депозиту або виконання операції через Банкомат/Інформаційно-платіжний
термінал/систему Інтернет банкінгу (якщо така операція передбачена умовами Депозиту).
4.3.4. Виплата нарахованих процентів при цьому здійснюється, за процентною ставкою,
визначеною відповідно до умов Депозиту, шляхом їх зарахування на Рахунок Клієнта, зазначений
в Заяві.
4.3.5. Якщо за Депозитом на вимогу протягом трьох років поспіль Клієнт не здійснював
додаткове внесення та/або часткове зняття коштів з депозитного рахунку, Банк має право
припинити дію Договору. У такому випадку Клієнт доручає Банку перерахувати суму коштів, що
знаходяться на Депозитному рахунку, на поточний рахунок Клієнта, вказаний в Заяві, в день,
визначений як дата припинення дії Договору. Після повернення Клієнту суми Депозиту Банк
здійснює закриття депозитного рахунку відповідно до чинного законодавства України.
4.3.6. Грошові кошти, що надійшли на Рахунок Клієнта у вигляді суми Депозиту та
нарахованих процентів, повертаються Банком готівкою через касу Банку\ Банкомат або в
безготівковій формі на зазначений Клієнтом рахунок.
4.3.7. Для отримання суми Депозиту та нарахованих процентів готівкою з поточного рахунку
в касі Банку, Клієнт надає працівнику Банку паспорт або встановлений чинним законодавством
документ, що його замінює.
5. Пролонгація Депозиту (строку його залучення).
5.1. За деякими видами Депозиту Банк може здійснювати автоматичне продовження строку
їх залучення. Інформація про це зазначається в Заяві. При цьому строк пролонгації (продовження)
строку залучення Депозиту дорівнює або первинному строку розміщення Депозиту, який
розраховується у днях між датою розміщення та кінцевою датою строку залучення визначеною у
Заяві, або строку попередньої пролонгації.
5.2. Якщо не менше ніж за 1 (один) робочий день до закінчення строку залучення Депозиту,
зазначеного в Заяві, Клієнт не надав до Банку заяву про бажання отримати Депозит, строк
залучення Депозиту вважається продовженим.
5.3. При продовженні строку залучення Депозиту, процентна ставка на новий строк
встановлюється у порядку визначеному цими Умовами для нових розмірів процентних ставок.
5.4. Датою початку нового строку є кінцева дата строку залучення, визначеного в Заяві або
останній день продовження строку. Продовження залучення Депозиту на кожний новий строк
проводиться Банком до моменту надання Клієнтом заяви про отримання Депозиту або до моменту
припинення дії Банком даного виду депозиту.
5.5. Продовженню на новий строк підлягає сума Депозиту (без нарахованих процентів). Для
Депозитів з капіталізацією процентів продовженню на новий строк підлягає сума Депозиту, що
була збільшена на суму процентів, нарахованих за попередній строк залучення Депозиту.
6. Права та обов’язки сторін
6.1. Банк має право:
6.1.1. використовувати грошові кошти Клієнта протягом строку, визначеного Договором;
6.1.2. встановлювати обмеження можливості Клієнта здійснювати додаткове внесення
коштів на Депозитний рахунок певною сумою;
6.1.3. вимагати від Клієнта належного виконання обов’язків перед Банком відповідно до
положень цих Умов.
8

6.2. Банк зобов'язаний:
6.2.1. нараховувати та сплачувати Клієнту проценти за Депозитом відповідно до умов,
визначених Заявою та цими Умовами;
6.2.2. після здійснення операцій за депозитним рахунком, надавати Клієнту відповідну
виписку;
6.2.3. забезпечити збереження банківської таємниці стосовно Депозиту згідно з чинним
законодавством України;
6.2.4. у день, визначений Договором, повернути Клієнту суму Депозиту та сплатити суму
нарахованих процентів згідно з умовами Депозиту;
6.2.5. у випадку розірвання строкового Депозиту з ініціативи Клієнта, Банк зобов’язаний
повернути Клієнту суму Депозиту та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами
Депозиту та цих Умов не пізніше, ніж на 16 (шістнадцятий) робочий (банківський) день з моменту
отримання відповідної заяви від Клієнта;
6.2.6. за Депозитом на вимогу Банк зобов’язаний повернути Клієнту суму Депозиту та сплатити
суму нарахованих процентів згідно з умовами Депозиту в день звернення Клієнта з вимогою про
повернення
Депозиту
або
здійснення
операції
повернення
Депозиту
через
Банкомат/Інформаційно-платіжний термінал/систему Інтернет банкінгу.
6.3. Клієнт має право:
6.3.1. у день, визначений Договором, отримати суму Депозиту та суму нарахованих процентів
згідно з умовами Депозиту;
6.3.2. розірвати Договір з власної ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Депозиту та
нарахованих процентів в порядку визначеному Договором, з урахуванням вимог чинного
законодавства України.
6.4. Клієнт зобов’язаний:
6.4.1. виконувати ці Умови та дотримуватись умов на яких розміщений Депозит;
6.4.2. протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомляти Банк про зміну свого місця проживання,
паспортних даних, реквізитів які використовуються при виконанні цього Договору, з наданням
відповідних документів, що підтверджують настання таких змін;
6.4.3. у випадку розірвання строкового Депозиту з власної ініціативи, повідомити Банк про свій
намір в порядку, встановленому цими Умовами;
7. Відповідальність сторін та звільнення від неї.
7.1.За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть
відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.
7.2.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору у випадку
настання та дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які
Сторони не могли передбачити або запобігти, якщо такі обставини призвели до неможливості
виконання Сторонами своїх обов’язків (форс-мажорні обставини). При цьому строк виконання
обов’язків відкладається на весь строк дії таких обставин. До зазначених обставин непереборної
сили належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, акції громадської
непокори, стихійні лиха тощо.
8. Заключні положення.
8.1.Всі зміни до цих Умов розміщуються на інформаційних стендах, що розташовані у
приміщенні Банку та на сайті Банку www.unicredit.com.ua не менш, ніж за 15 (п’ятнадцять)
календарних днів до впровадження зазначених змін.
8.2. Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з Правилами
надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтівфізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк», цими Умовами погоджується вважати їх положення
обов’язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.
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Розділ 9 «Особливості параметрів депозитних рахунків в рамках пакетних послуг» викласти в наступній редакції:
№
п/п

Назва параметру

1.

Відкривається до
тарифних пакетів

2.

Можливість
поповнення
Умови автопролонгації

3.

4.

Умови дострокового
розірвання
(витребування депозиту)

Депозит
«Класичний»

Депозит
«Цільовий»

Картковий депозит
«Ощадний+»

Карткові депозити
«Активний» та
«Активний 3міс»

Депозит
«Капітал»

Депозит
«Найкращий для найдорожчих»

Депозит
«Авансовий»

Зарплатні/Приватні банківські платіжні картки, «Преміум»

Ні
Здійснюєть
ся автоматично.

При достроковому
поверненні проценти на
Депозит нараховуються
та сплачуються за
процентною ставкою в
розмірі 0% річних за
останній неповний термін
вкладу після
пролонгації/розміщення.

Так

Так

Так

Так

Не здійснюється

Не здійснюється

Не здійснюється

Здійснюється
автоматично для вкладів на строк
3,6,12 міс.

За кожний повний рік
розміщення Депозиту
проценти нараховуються
та сплачуються за
ставкою, що визначається
в залежності від суми
вкладу, відповідно до
договору;
За кожний неповний рік
розміщення Депозиту,
починаючи з 1-го року
розміщення, проценти
нараховуються та
сплачуються за
процентною ставкою у
розмірі 0% річних за весь
строк розміщення
Депозиту;
За кожний наступний
неповний рік розміщення
Депозиту, починаючи з 2го року, проценти
нараховуються та
сплачуються за
процентною ставкою у
розмірі 10% від ставки,
зазначеної у договорі;
У випадку придбання
нерухомості
(інвестування у
будівництво
нерухомості),
автомобіля, необхідності
сплати за навчання
вкладник, при
пред’явленні до банку
відповідних документів
(договору купівліпродажу, договору про
участь у фонді
фінансування
будівництва, договору
купівлі-продажу
безпроцентних
(цільових) облігацій,
базовим товаром згідно з
яким виступає одиниця

Для депозиту
«Ощадний+» Без перерахування
нарахованих
процентів;
Допускається
часткова видача
вкладу.

При достроковому
поверненні коштів за
неповний термін
розміщення вкладу
проценти на Депозит
нараховуються та
сплачуються за
процентною ставкою в
розмірі 0% (нуль)
процентів річних.

При достроковому поверненні
коштів для вкладів «Капітал»
строком на 3, 6 та 12
місяців:проценти на
Депозит нараховуються
та сплачуються за
процентною ставкою в
розмірі 0% річних за
останній неповний термін
вкладу після
пролонгації/розміщення.
При достроковому поверненні
коштів для вкладів «Капітал»
строком на 24, 60 та 120 місяців:
за кожний повний рік розміщення
вкладу проценти сплачуються за
ставкою відповідно до договору;
за неповний рік, починаючи з 1-го
року розміщення вкладу, – 0%
річних;
при достроковому розірванні,
починаючи з 2-го року, за кожний
неповний рік розміщення вкладу
проценти нараховуються та
сплачуються в розмірі 10% від
ставки, визначеній у відповідності
до умов договору.
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Так
Здійснюється
автоматично.

При достроковому поверненні
проценти на Депозит
нараховуються та сплачуються за
процентною ставкою в розмірі
50% від розміру процентної
ставки, яка була встановлена на
період, в якому ініційовано
дострокове розторгнення
Депозиту, за останній строк
знаходження коштів на
депозитному рахунку, на який
було залучено Депозит /
продовжено залучення Депозиту.

Ні
Не здійснюється

При достроковому розірванні
депозиту (в т.ч. при досткровому
поверненні суми Депозиту або
його частини), повертається сума
депозиту за вирахуванням суми
сплачених відсотків та комісії за
перерахування коштів з
депозитного рахунку на поточний
в розмірі 1% від суми депозиту.

нерухомості тощо,
договору з вищим
навчальним закладом,
попереднього договору
купівлі-продажу тощо),
оформлених на
вкладника або на члена
сім’ї вкладника
(чоловіка/жінку/дитину/б
атька/матір), має право
достроково вилучити
суму вкладу та
процентів, розрахованих
за ставкою, зазначеною в
договорі (без
перерахування процентів
за зниженою ставкою);

*- проценти за всі повні проміжні періоди можуть переглядатися, актуальна інформація про чинні на певну дату проценти розміщується на сайті Банку www.unicredit.com.ua.
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