Попередження про можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного
звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за
договором банківського вкладу (депозиту)
(Витяг з типових форм договорів )
1. Вклади (депозити) «КЛАСИЧНИЙ СТРОКОВИЙ» (для фізичних осіб з
виплатою процентів по закінченню строку), «Обираєш Ти!» (для фізичних
осіб з виплатою процентів щомісяця, «Депозитна лінія» (для фізичних осіб з
виплатою процентів щомісяця):
- якщо ВКЛАДНИК не з’явиться до установи БАНКУ та не буде вимагати
повернення суми Вкладу та нарахованих процентів на Дату вимоги Вкладу, або не
заявить письмово (власноручно подавши відповідну заяву до установи Банку)
впродовж 2 (двох) робочих днів включно до Дати вимоги Вкладу про відмову від
подальшої пролонгації даного Договору на Новий термін, та за умови відсутності
заперечень з боку Банку, дія цього Договору продовжується на Новий термін; при
цьому відлік Нового терміну розпочинається наступного календарного дня, який
слідує за останнім календарним днем попереднього терміну дії даного Договору
(далі –"Попередній термін"); при цьому процентна ставка по Вкладу на Новий
термін встановлюється у розмірі, що дорівнює встановленому на день
автоматичної пролонгації даного Договору Компетентним органом БАНКУ
розміру процентної ставки по строковим Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ,
оприлюдненим на офіційному сайті БАНКУ, на інформаційних стендах у
приміщеннях установ БАНКУ) у валюті даного Вкладу і на термін, що дорівнює
терміну, на який продовжується дія цього Договору (наприклад: термін дії даного
договору – 3 місяця, договір автоматично пролонгується на 3 місяця, процентна
ставка встановлюється в розмірі, встановленому Тарифами БАНКУ для Вкладів
відповідної валюти Вкладів, розміщених на строк 3 місяця), при цьому;
- якщо Дата вимоги Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий
день, належною Датою вимоги Вкладу є перший за цим днем робочий день;
- кількість автоматичних пролонгацій даного Договору Сторони не обмежують;
- кожна наступна пролонгація терміну дії даного Договору здійснюється у
встановленому даним пунктом порядку;
- у разі автоматичного продовження (пролонгації) терміну дії даного Договору
на Новий термін, нараховані у Попередньому термін і проценти на Вклад не
додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3
даного Договору.
2.
Вклади
(депозити)
«НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ
СТРОКОВИЙ»,
«АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР» (з виплатою процентів в кінці строку),
«АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР» (з виплатою процентів щомісячно)
- якщо ВКЛАДНИК не з’явиться до установи БАНКУ та не буде вимагати
повернення суми Вкладу та нарахованих процентів на Дату вимоги Вкладу, або не
заявить письмово (власноручно подавши відповідну заяву до установи Банку)
впродовж 2 (двох) робочих днів включно до Дати вимоги Вкладу про відмову від

подальшої пролонгації даного Договору на Новий термін, та за умови відсутності
заперечень з боку Банку, дія цього Договору продовжується на Новий термін; при
цьому відлік Нового терміну розпочинається наступного календарного дня, який
слідує за останнім календарним днем попереднього терміну дії даного Договору
(далі –"Попередній термін"); при цьому процентна ставка по Вкладу на Новий
термін встановлюється у розмірі, що дорівнює встановленому на день
автоматичної пролонгації даного Договору Компетентним органом БАНКУ
розміру процентної ставки по Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ, оприлюдненим
на офіційному сайті БАНКУ на інформаційних стендах у приміщеннях установ
БАНКУ) у валюті даного Вкладу і на термін, що дорівнює терміну, на який
продовжується дія цього Договору (наприклад: термін дії даного договору –3
місяця, договір автоматично пролонгується на 3 місяця, процентна ставка
встановлюється в розмірі, встановленому Тарифами БАНКУ для Вкладів
відповідної валюти Вкладів, розміщених на строк 3 місяця), при цьому;
- якщо Дата вимоги Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий
день, належною Датою вимоги Вкладу є перший за цим днем робочий день;
- кількість автоматичних пролонгацій даного Договору Сторони не
обмежують;
- кожна наступна пролонгація терміну дії даного Договору здійснюється у
встановленому даним пунктом порядку.
3. Вклад (депозит) «Сім»
- якщо ВКЛАДНИК не з’явиться до установи БАНКУ та не буде вимагати
повернення суми Вкладу та нарахованих процентів на Дату вимоги Вкладу, або не
заявить письмово (власноручно подавши відповідну заяву до установи Банку)
впродовж 2 (двох) робочих днів включно до Дати вимоги Вкладу про відмову від
подальшої пролонгації даного Договору на Новий термін, та за умови відсутності
заперечень з боку Банку, дія цього Договору продовжується на Новий термін; при
цьому відлік Нового терміну розпочинається наступного календарного дня, який
слідує за останнім календарним днем попереднього терміну дії даного Договору
(далі –"Попередній термін"); при цьому процентна ставка по Вкладу на Новий
термін встановлюється у розмірі, що дорівнює встановленому на день
автоматичної пролонгації даного Договору Компетентним органом БАНКУ
розміру процентної ставки по строковим Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ,
оприлюдненим на офіційному сайті БАНКУ на інформаційних стендах у
приміщеннях установ БАНКУ) у валюті даного Вкладу і на термін, що дорівнює
терміну, на який продовжується дія цього Договору (наприклад: термін дії даного
договору –7 днів, договір автоматично пролонгується на 7 днів, процентна ставка
встановлюється в розмірі, встановленому Тарифами БАНКУ для Вкладів
відповідної валюти Вкладів, розміщених на строк 7 днів), при цьому;
- якщо Дата вимоги Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий
день, належною Датою вимоги Вкладу є перший за цим днем робочий день;
- кількість автоматичних пролонгацій даного Договору Сторони не обмежують;
- кожна наступна пролонгація терміну дії даного Договору здійснюється у
встановленому даним пунктом порядку

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг
від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання
цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в
односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації.

