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Типовій формі, затвердженій Наказом АТ "МОТОР-БАНК" № 102/02 від                                                             

25.06.2019 р. відповідає  

 

 

ПУБЛІЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ДОГОВІР  

ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ САМООБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «МОТОР Online» 

ТА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

 

Акціонерне товариство «МОТОР-БАНК», юридична особа за законодавством України (далі по тексту – "Банк"), з однієї 

сторони, та Фізична особа (далі по тексту – "Клієнт"), що приєдналась (акцепт) до цього Договору (оферта) і прийняла його умови 

(публічну пропозицію Банку необмеженому колу осіб) шляхом підписання Заяви-Анкети про підключення до системи 

дистанційного самообслуговування «МОТОР Online» та надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг 

Банку, з другої сторони, які надалі спільно іменуються «Сторони» та кожна окремо – «Сторона», попередньо ознайомлені з 

вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, а також у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу 

України, розуміючи значення своїх дій та діючи добровільно, уклали цей Договір про наступне: 

Банк звертається з цією Публічною пропозицією до необмеженого кола фізичних осіб та бере на себе зобов’язання перед 

тими, котрі її приймуть (акцептують), надавати банківські послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором за 

встановленими Банком Тарифами, чинним на момент укладання відповідного правочину. Договір і Тарифи оприлюднюються на 

сайті Банку за електронною адресою: www.motor-bank.ua (далі по тексту – «сайт Банку»). Приєднання фізичних осіб до даного 

Договору здійснюється за адресами місцезнаходження структурних підрозділів Банку, перелік яких оприлюднений на сайті 

Банку, шляхом підписання разом з документами, необхідними для ідентифікації Клієнта, Заяви на приєднання до Публічного 

комплексного договору про дистанційне обслуговування в системі «МОТОР Online» та надання банківіських послуг (далі по 

тексту – «Заява на приєднання»), яка є невід’ємною частиною Договору та може бути отримана для заповнення у будь-яких 

структурних підрозділах Банку. Дана Публічна пропозиція Банку набирає чинності з моменту її офіційного оприлюднення на 

сайті Банку та діє до моменту оприлюднення на сайті Банку Заяви про відкликання цієї Публічної пропозиції. Текст Публічного 

договору з усіма його редакціями зберігається у відповідному архіві на сайті Банку, а також у Відділеннях Банку. Дана Публічна 

пропозиція, Тарифи Банку на обслуговування фізичних осіб в рамках послуг (пакетів послуг) для фізичних осіб, Заява на 

приєднання та інші документи, які є додатками до даного Договору складають єдиний документ – Публічний комплексний 

договір про дистанційне самообслуговування в системі «МОТОР Online» та надання банківських послуг (далі по тексту – 

«Договір»). На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надати документи та відомості, необхідні для ідентифікації його особи, сфери 

діяльності, фінансового стану тощо. У випадку ненадання Клієнтом на вимогу Банку необхідних документів чи відомостей або 

умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки Клієнта з метою оновлення ідентифікаційних даних Банк 

має право відмовити Клієнту в обслуговуванні.  
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РОЗДІЛ  1. 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «МОТОР Online». 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Абонентський номер – номер мобільного телефону, наданий Клієнтом Банку в якості основного контактного номера для 

інформаційної та фінансової взаємодії з Банком в рамках Дистанційного обслуговування. 

Абонентський пристрій – персональний комп'ютер, смартфон, телефонний апарат або інший пристрій, що підключається до 

ліній мобільного зв’язку (передачі даних) для прийому або передачі Банком або Клієнтом Повідомлень. 

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу. 

Банк – АТ «МОТОР-БАНК». 

Банківська платіжна картка (БПК) – електронний платіжний засіб, який надає його держателю можливість за допомогою 

платіжного пристрою отримати інформацію про 

належні держателю кошти та ініціювати їх переказ та/або здійснювати інші операції із застосуванням платіжного засобу в тому 

числі його реквізитів. 

Вклад/Банківський вклад/Депозит – грошові кошти, розміщені вкладниками в Банку на термін, визначений публічним 

Договором строкового банківського вкладу фізичної особи/ Договором строкового банківського вкладу фізичної особи, 

укладеним, в тому числі, за допомогою СДО «МОТОР Online». 

Вкладник – Клієнт Банку, що приєднався до цього Договору та Договору банківського вкладу (депозиту) фізичної особи. 

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що 

передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід), і 

підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору. 

Голосове підтвердження – здійснюється каналами телефонного зв’язку. Використовується при дистанційному обслуговуванні 

Клієнта з метою здійснення останнім операцій, передбачених даним Договором. Ідентифікація Клієнта для можливості надання 

ним голосового підтвердження здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені Внутрішніми нормативними 

документами Банку. Використання Клієнтом такого способу надання розпоряджень Банку не виключає можливе оброблення 

Банком документів Клієнта на паперових носіях. 

Дистанційне обслуговування – формування та виконання розпоряджень на здійснення операцій та/або обробка заявок в рамках 

даного договору з використанням аутентифікаційних даних та/або кодів доступу та/або надання інформації по даному Договору 

через Контакт-центр за телефоном та/або сайт Банку в Інтернет і/або Інтернет-Банк і/або інші канали обслуговування в інтернет 

(включаючи електронну пошту) і/або канали стільникового зв'язку, включаючи SMS-повідомлення. 

Договір банківського вкладу (депозиту) – Договір строкового банківського вкладу (депозиту) фізичної особи/Договір 

строкового банківського вкладу (депозиту) фізичної особи укладений за допомогою СДО «МОТОР Online». 

Держатель БПК – фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний 

платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням 

зазначеного електронного платіжного засобу. 

Електронний підпис (ЕП) - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані 

та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. 

Використання ЕП передбачається Умовами банківського продукту, з якими погодився Клієнт, 

укладаючи конкретний Договір про надання банківського продукту. Сторони допускають використання таких різновидів ЕП: 

а) «Одноразовий пароль» - набір цифрових символів, що генерується Банком та надсилається Клієнту безпосередньо перед 

підтвердженням волевиявлення Клієнта за допомогою SMS-повідомлення на номер мобільного пристрою Клієнта. Одноразовий 

пароль використовується для підтвердженя виключно однієї дії (це може бути вираження згоди з чимось або надання Банку 

якогось доручення, розпорядження). Одноразовий пароль не має статусу електронного цифрового підпису в розумінні 

законодавства України про електронний документообіг. Одноразовий пароль не може бути визнаним недійсним через його 

електронну 

форму, або через те, що Одноразовий пароль не має статусу електронного цифрового підпису. Всі волевиявлення Клієнта, 

здійснені в електронному вигляді і підтверджені Одноразовим паролем, вважаються такими, що вчинені із додержанням 

письмової форми, і не можуть бути оскаржені через їх електрону форму. Будь-який новий Одноразовий пароль, доведений 

Клієнту за допомогою SMS-повідомлення на повідомлений Клієнтом Банку номер мобільного пристрою, визнається Банком як 

Одноразовий пароль виключно протягом строку, зазначеного безпосередньо в SMS-повідомленні, яким було доставлено 

Одноразовий пароль. По закінченню строку, зазначеного в SMS-повідомленні, доставлений цим SMS-повідомленням 

Одноразовий пароль вважається недійсним і не приймається Банком як підтвердження намірів Клієнта. 

б) «Логін» та «Пароль для авторизації у системі»: Використовуються одночасно. Логін (або Ім’я), що повідомляється Клієнтом 

Банку письмовим шляхом. Логін може бути змінений Клієнтом виключно шляхом подання до Банку відповідної письмової заяви. 

Пароль для авторизації у системі (далі за текстом – «Пароль авторизації»), що надається Клієнту Банком одноразово шляхом 

відправлення SMS-повідомлення на номер мобільного пристрою Клієнта. Пароль авторизації після першого використання 

обов’язково має бути змінений Клієнтом у порядку, передбаченому даним Договором, після чого може бути змінений 

необмежену кількість разів. Ініціатором зміни Паролю авторизації може виступати як Клієнт, так і Банк з міркувань безпеки, у 

випадках, передбачених Внутрішніми нормативними документами Банку. Новий Пароль авторизації (кожен новий Пароль 

авторизації) розуміється Сторонами також як Пароль авторизації. При зміні Паролю авторизації всі попередні версії Паролю 

авторизації визнаються недійсними.  

в) «чек-бокс» - відмітка в спеціально передбаченому полі на Інтернет-сторінці, яка проставляється за допомогою управляючих 

елементів веб-ресурсів або інших інтерфейсів для користувачів програмного забезпечення, включаючи програмно-технічні 
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комплекси самообслуговування. Встановлення чек-боксу підтверджує безумовну згоду Клієнта з інформацією, яку йому 

пропонується узгодити таким чином. 

Ідентифікаційні дані – унікальні логін (login), пароль (Password) Клієнта, а також інші дані, що використовуються для доступу 

і здійснення операцій через Інтернет-Банк, Мобільний Банк та/або інші канали обслуговування в Інтернет, а також канали 

стільникового зв'язку. 

Картковий рахунок – поточний рахунок, на якому обліковуються операції з платіжними картками. 

Контакт-центр – структурний підрозділ АТ «МОТОР-БАНК», який забезпечує підтримку Клієнтів за допомогою 

телефонного зв’язку. Звернення Клієнтів відбувається за номерами телефонів, що вказані на офіційній сторінці АТ 

«МОТОР-БАНК» у мережі Інтернет.  

Мовчазна згода – спосіб виявлення Клієнтом згоди прийняти зміни до даного Договору, та/або Тарифів, що запропоновані 

Банком, в передбачених Договором про надання банківських послуг, в зв’язку з відсутністю письмово виражених заперечень 

Клієнта до спливу передбаченого для цього строку. 

МПС – міжнародна платіжна система. 

Негайно – найкоротший строк протягом робочого дня, у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту 

настання підстав для їх здійснення. 

Обмін повідомленнями засобами електронних поштових сервісів (e-mail) – ґрунтується на 

можливості укладення правочинів шляхом обміну листами. В передбачених даним Договором випадках та порядку такий спосіб 

фіксування волевиявлення Сторін використовується з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством. Такі 

повідомлення можуть містити окрім текстової частини також вкладення з електронних копій документів, які міститимуть або ні 

зображення відбитку власноручного підпису (печатки) Клієнта та/або уповноваженої особи Банку. 

ПЛАТІЖНА КАРТКА – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку 

пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного 

рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання 

коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених 

відповідним договором. 

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК – вид банківського рахунка, який відкривається банками юридичним i фізичним особам на договірній 

основі для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів 

відповідно до умов договору та вимог законодавства України.  

Пакет послуг Банку (Пакет) – комплекс банківських послуг, які надаються Банком у наборі, 

передбаченому умовами банківського продукту. 

ПІН-код – (персональний ідентифікаційний номер) - набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного 

платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням 

електронного платіжного засобу. 

Заява-доручення на здійснення платежу – оформлюється за бажанням Клієнта для автоматичного перерахування коштів з 

поточного рахунку для поповнення депозитного (вкладного) рахунку (для депозитів з поповненням), погашення заборгованості 

по кредиту, здійснення платежів за реквізитами, вказаними Клієнтом. 

СДО «MOTOR Online» - Система дистанційного обслуговування «MOTOR Online». 

«Стоп-лист» – перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення 

операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим. 

Текстові повідомлення засобами мобільного зв’язку - сукупність систематизованих алфавітно-текстових та цифрових знаків 

(текст), що формується Банком та передається на номер мобільного пристрою Клієнта або навпаки. 

SMS-повідомлення – Short Messaging Service – «служба коротких повідомлень» - технологія, що дозволяє здійснювати 

приймання-передачу коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного пристрою. SMS-повідомлення може бути 

збережене в пам’яті мобільного пристрою. Містить пропозицію Банку з можливістю для Клієнта обрати варіанти: прийняти 

пропозицію або відмовитись від неї. 

Технічний овердрафт – сума заборгованості за поточним рахунком, яка виникла при перевищенні ліміту витрат по платіжній 

картці та одночасному перевищенні суми незнижувального залишку (якщо такий передбачено умовами продукту). 

В якості зразку власноручного підпису Клієнта Сторони домовилися використовувати підпис Клієнта в Заяві на 

приєднання. 

Зразок власноручного підпису уповноваженої особи Банку перед використанням доводиться Клієнту окремо. 

Всі інші терміни, значення яких не визначені цим Договором, вживаються в цьому Договорі в значеннях, якими вони 

визначені згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, іншими актами діючого законодавства України 

та правилами МПС. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1 Даний Договір визначає умови та порядок надання Банком комплексного банківського обслуговування Клієнтів. 

2.2 Інформація про всі актуальні банківські продукти, які пропонуються Клієнту за цим Договором розміщується на 

офіційному сайті Банку та у його відділеннях. 

2.3 Акцептуючи даний Договір, шляхом підписання Заяви на приєднання, Клієнт приєднується до всіх запропонованих 

банківських продуктів, інформація про які розміщена як у відділеннях Банку, так і на офіційному сайті Банку. 

2.4 Після акцептації даного Договору, відповідна угода набирає чинності з моменту виявлення Клієнтом наміру щодо її 

укладення, як особисто шляхом підписання Договору, так і дистанційно - скориставшись послугами СДО «МОТОР Online», за 

умови проведення уповноваженим працівником Банку ідентифікації Клієнта у порядку, передбаченому даним Договором. 
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2.5 Відповідний правочин діє на умовах та згідно Тарифів Банку, що є актуальними та чинними на момент висловлення 

клієнтом згоди на його укладення (які в подальшому можуть змінюватись) в один із вищезазначених способів. 

2.6 Клієнт несе виключну відповідальність за схоронність даних, що використовуються Банком для його ідентифікації 

(унікальний код, логін, пароль тощо). 

2.7 Зміна номеру мобільного телефону Клієнта, зазначеного у Заяві(-ах) на приєднання, може бути здійснена виключно 

шляхом подання відповідної письмової Заяви у відділенні Банку на відкриття/закриття/зміну послуг. 

2.8 Клієнт несе усі ризики та негативні наслідки втрати та незаконного заволодіння мобільним телефоном та/або 

відповідною SIM-картою із закріпленим за ним абонентським номером за умови, що він невідкладено не повідомив про це Банк 

через Контакт-Центр чи у будь-який інший доступний та ефективний спосіб, що не суперечить положенням цього Договору та 

вимогам чинного законодавства. 

2.9 Клієнт погоджується з тим, що його будуть повідомляти будь-яким чином та в будь-якій формі, включаючи, але не 

обмежуючись, шляхом надсилання листів та інших повідомлень (письмових та електронних): на адресу  проживання Клієнта 

поштою, кур’єром, нарочно, на  e-mail Клієнта, на номер мобільного телефону Клієнта тощо, з інформацією про банківські 

продукти і послуги Банку та пропозиціями скористатися будь-якими банківськими продуктами і послугами Банку. Також Клієнт 

дає свою згоду на передачу інформації третій стороні (колекторській фірмі), яка буде виступати від імені Банку, з метою перевірки 

всієї інформації поданої Клієнтом Банку з метою отримання кредиту, в порядку, визначеному Законодавством України. Дана 

Письмова Згода видана на невизначений строк, призначена для систематичного використання та є дійсною необмежений період 

часу. Витрати на доставку Клієнту зазначених вище повідомлень покладаються на Банк. 

2.10 В разі зміни своєї адреси прописки та/або проживання, номеру мобільного та/або стаціонарного телефонів, свого 

статусу, Клієнт в терміни до 3-х робочих днів повинен повідомити про це Банк, а саме, але не виключно: був 

зареєстрований/виключений з реєстру як фізична особа-підприємець, має статус публічного діяча та/або належить до близьких 

чи пов’язаних з ними осіб. 

2.11 Клієнт надає Банку дозвіл на внесення персональних даних Клієнта в базу персональних даних  АТ «МОТОР-БАНК», 

обробку таких даних, а також передачу таких даних пов’язаним товариствам та партнерам Банку чи іншим розпорядникам 

відповідно до закону. Клієнт звільняє Банк від обов’язку повідомлення про передачу його персональних даних пов’язаним 

товариствам Банку, партнерам Банку чи іншим розпорядникам бази персональних даних, які є такими відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». Клієнт ознайомлений із своїми правами та обов’язками, визначеними Законом 

України «Про захист персональних даних». Право на використання персональних даних діє безстроково до моменту письмового 

скасування цього права Клієнта. 

2.12 Сторони погодились, що уразі підключення Клієнта до послуги «GSM-банкінг», несанкціоноване використання БПК, 

проведення несанкціонованих Клієнтом/Держателем Картки операцій за поточним рахунком вважається виявленим Клієнтом 

відразу після направлення Банком SMS-повідомлення про здійснення такої операції на номер мобільного телефону Клієнта. 

2.13. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору, який застосовується у всіх випадках, крім тих, 

для яких цим Договором (додатками до нього) встановлений інший порядок. 

2.13.1.У випадку необхідності внесення змін до умов Договору, за виключенням Тарифів, Банк не пізніше ніж за 30 

(тридцять) календарних днів до запропонованої дати внесення таких змін вносить пропозицію про зміну умов Договору із 

зазначенням дати такої зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет 

за адресою www.motor-bank.ua та одним із наступних способів: 

- на сайті СДО «МОТОР Online»; 

- у місцях надання послуг Банку. 

Розміщення пропозиції змін на веб-сайті Банку та одним із вищевказаних способів є належним виконанням Банком 

обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору (включаючи усі Додатки). 

2.13.2. У разі, якщо Клієнт протягом 30 (Тридцяти) календарних днів не звернувся з письмовими запереченнями до Банку 

та/або до суду для вирішення розбіжностей між Банком та Клієнтом стосовно зміни умов Договору, вважається, що пропозиція 

Банку щодо зміни умов Договору прийнята Клієнтом. 

2.13.3. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку про зміну умов 

Договору на офіційному веб-сайті Банку в мережі Інтернет, на сайті СДО «МОТОР Online» чи в місцях надання послуг Банку. 

 

РОЗДІЛ 3. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНОГО КАРТКОВОГО РАХУНКУ. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

Терміни, які використовуються в цьому Договорі, мають наступне значення: 

 

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу. 

Банківський автомат самообслуговування (далі – Банкомат) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу 

користувачу електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій 

формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші 

операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.  

Банк-еквайр - Банк, діяльність якого включає проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операціями, 

що здійснені Клієнтами, та виконання операцій з видачі готівки із застосуванням платіжної картки. 

Банк-емітент - Банк, який здійснює емісію платіжних карток. 

Витратний ліміт - гранична сума коштів, яка доступна Клієнту при проведенні авторизації із застосуванням платіжної 
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картки. Обчислюється як сума залишку на картрахунку за мінусом суми незнижувального залишку та суми заблокованих, але не 

списаних коштів. 

Вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору Банківського вкладу (депозиту), Банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. 

Дебетова платіжна схема  - передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням електронного 

платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на його рахунку. 

Дебетово-кредитна платіжна схема – передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням 

електронного платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на його рахунку, а якщо їх недостатньо або немає, 

то за рахунок наданого Банком кредиту. 

Користувач електронного платіжного засобу  (Користувач ПК) - застосуванням фізична особа, яка на законних 

підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або 

здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу. 

Довірена особа користувача – фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням 

електронного платіжного засобу за рахунок користувача. 

Додаткова картка - платіжна картка МПС, що випускається Банком згідно з цим Договором за заявою Користувача на 

ім’я довіреної особи останнього та має спільний з карткою Користувача Картковий рахунок і платіжний ліміт. Довірена особа, на 

ім’я якої Банк випускає додаткову картку, та тип картки визначаються в заяві Користувача про її випуск. З моменту надання 

Банком згоди на випуск додаткової картки шляхом вчинення відповідного напису на заяві про її випуск заява вважається 

невід’ємною частиною цього Договору. 

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування суб’єктів господарювання і здійснення 

операцій з видачі готівки користувачам електронних платіжних засобів, які не є Клієнтами емітента, а також проведення 

розрахунків. 

Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа, яка здійснює еквайрінг. 

Картковий рахунок (КР) - поточний рахунок, за яким обліковуються операції з платіжними картками. 

Клієнт – фізична особа, з яким укладено про відкриття та обслуговування карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки. 

Кредитна Лінія – угода між Банком та Позичальником про надання Позичальнику Кредиту на визначених цим Договором 

умовах. Кредитна лінія є відновлювальною. 

Кредитні кошти/Кредит – кошти Банку, які надаються Позичальнику на умовах, в обсязі та порядку, що визначені цим 

Договором. Надання Кредиту є Банківською послугою. 

Правила користування Карткою (далі Правила) – правила користування Карткою, які є невід’ємною частиною 

Договору, обов’язковою для Користувача Картки та довірених осіб Користувача. 

Призупинення (блокування) дії картки – тимчасова неможливість проведення операцій з використанням картки 

внаслідок виникнення обставин, передбачених цим Договором або законодавством України. 

Незнижувальний залишок – мінімальна сума коштів Клієнта на КР, що обумовлена в договорі Клієнта з Банком, яка на 

строк дії картки повинна залишатися на картрахунку й не може бути використана Клієнтом. 

Овердрафт (несанкціонований) – короткостроковий кредит, який надається Банком Клієнту в разі перевищення суми 

операції за платіжною карткою над залишком коштів на його картрахунку або встановленим лімітом кредитування, розмір якого 

не обумовлено Договором та не є прогнозованим в розмірі та за часом виникнення. 

Основна картка - платіжна картка, що виготовлена на ім'я Клієнта. 

Персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - набір цифр, або букв і цифр, відомий лише користувачу 

електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та атентифікації під час здійснення операцій із 

використанням електронного платіжного засобу. 

Платіжна картка (ПК) - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку 

пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного 

рахунка Банку з метою оплати вартості товарів і послуг,, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 

отримання коштів у готівковій формі в касах Банків через Банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених 

договором. 

Платіжна операція – дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з 

рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його 

реквізитів за Банківськими рахунками. 

Платіжна система - платіжна організація (Visa International, MasterCard Worldwide), члени платіжної системи та 

сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення переказу є обов’язковою функцією, 

що має виконувати платіжна система. 

Платіжна схема – умови, згідно з якими проводиться облік операцій за електронними платіжними засобами користувача 

та здійснюються розрахунки за цими операціями. 

Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі 

готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного 

засобу. 
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Припинення дії картки – неможливість проведення операцій з використанням картки внаслідок закінчення строку її дії 

чи Анулювання або виникнення інших обставин, передбачених цим Договором та/або правилами МПС. 

Розрахункова сума – сума власних коштів Клієнта на КР. 

Електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою 

платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ; 

Стоп-список - перелік електронних платіжних засобів, складений за повними їх реквізитами, за якими обмежено/ 

зупинено  проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути паперовим та/або електронним. 

Строк дії картки – період часу, що починається з дати випуску (перевипуску) картки і закінчується в останній день 

місяця, зазначеного на її лицьовій стороні. 

Сума гарантійного покриття – сума коштів, що встановлюється Банком на КР. Дана сума може виражатись в 

незнижувальному залишку, в розмірі, передбаченому Тарифами, або Страховій сумі (з нарахуванням підвищених відсотків) у 

порядку та розмірі, встановленому окремою угодою (Договором страхової суми). 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що здійснюється Банком як суб’єктом первинного фінансового 

моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників 

фінансових операцій та встановлення їх Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та 

відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку, у тому числі вимог 

FATCA. 

Чек ПТКС (Чек) – документ, який підтверджує здійснення операції з використанням електронного платіжного засобу і 

містить в собі наступні обов’язкові реквізити: ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що дають змогу їх 

ідентифікувати, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної 

винагороди,  реквізити електронного платіжного засобу, які дозволені правилами безпеки платіжної системи, вид операції, код 

авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі,, інші реквізити. 

           FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax 

Compliance Act), який набуває чинності з 01.07.2014р., спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає 

обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, процедури щодо:  

-проведення ідентифікації нових та існуючих Клієнтів з метою виявлення Податкових резидентів США, тобто Клієнтів та/або 

Уповноважених осіб Клієнтів які є громадянами США, мають постійне місце проживання на території США або з інших підстав 

зобов’язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Банку заповнену відповідно до вимог Податкової 

служби США форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (ITIN) Клієнта / Уповноваженої особи 

Клієнта (далі – FATCA-ідентифікація);  

-надання звітності до Податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про Клієнтів-Податкових 

резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-

ідентифікації тощо;  

-розкриття на запит Податкової служби США інформації про результати FATCA-ідентифікації осіб, що приймають участь в 

переказі коштів на рахунки Клієнта, а також в інших випадках, передбачених FATCA;  

-утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів Клієнтів, які не надали необхідної інформації для 

проведення FATCA-ідентифікації, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США.  

 

3.1. Умови ДОГОВОРУ  про відкриття та обслуговування картрахунку: 

«БАНК: Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ "МОТОР-БАНК"), що знаходиться за адресою:  69068, м. Запоріжжя, 

пр.Моторобудівників, 54 “Б”, код за ЄДРПОУ: 35345213, в особі      , який діє на підставі      , з однієї сторони, та   

КЛІЄНТ:      , який діє на підставі власного волевиявлення, з другої сторони, надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – 

«Сторона», уклали цей Договір про наступне:  

1. Загальні положення.  

1.1. Відповідно до умов даного договору БАНК приймає на себе зобов'язання відкрити на ім'я КЛІЄНТА картковий рахунок та 

надати КЛІЄНТУ у використання платіжну картку (далі по тексту – "Картка") у порядку, передбаченому даним Договором.  

  

2. Предмет договору 

2.1. БАНК відкриває картковий рахунок (далі по тексту – "КР") №       в українських гривнях/доларах США/євро , видає КЛІЄНТУ 

платіжну картку (далі по тексту-Картка) та здійснює його обслуговування відповідно до законодавства України, Правил 

користування міжнародними платіжними картками  АТ «МОТОР-БАНК» (далі по тексту – "Правила"), Тарифів АТ «МОТОР-

БАНК» на обслуговування карткових рахунків та  платіжних карток  (далі по тексту – "Тарифи") та цього Договору.  

2.2. КЛІЄНТ доручає, а БАНК бере на себе зобов'язання списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із 

використанням Картки (основної та додаткової (-вих)), а також суму всіх зобов'язань відповідно до цього Договору. Будь-яке 

списання з КР вважається виконаним БАНКОМ правомірно, якщо тільки це списання здійснене за вимогою особи (члена 

платіжної системи), що здійснює розрахунки по операціях із картками або за вимогою самого БАНКУ, а обов'язок доказувати 

незаконність або необґрунтованість списання з КР лежить на КЛІЄНТІ.  

2.3. БАНК не відповідає за стан КР у випадку втрати (викрадення) Картки (ПІН-коду), якщо КЛІЄНТ не сповістив про це БАНК.  

2.4. Ціна послуг БАНКУ визначається Тарифами.  
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2.5. Облік коштів на КР здійснюється БАНКОМ в валюті КР.  

2.6. БАНК здійснює нарахування  процентів на залишок коштів на КР, згідно Тарифів БАНКУ.  

       БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

2.7. Правила і Тарифи оприлюднюються та доводяться до відома КЛІЄНТА шляхом їх розміщення на офіційному інтернет-сайті 

БАНКУ та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ.   

2.8. Поповнення КР шляхом безготівкового перерахування коштів, які надійшли на користь КЛІЄНТА, здійснюється за 

наступними реквізитами: АТ «МОТОР-БАНК» МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, рахунок для зарахування коштів у 

гривнях/доларах США/євро №29248003000041 .  

3. Права та обов'язки сторін КЛІЄНТ зобов'язується: 

3.1. Сплачувати БАНКУ комісії за оформлення та обслуговування Карток і КР відповідно до Тарифів. При цьому КЛІЄНТ 

доручає БАНКУ здійснювати продаж іноземної валюти в розмірі комісій, які КЛІЄНТ повинен сплатити БАНКУ згідно умов 

Правил та Тарифів, та отримувати еквівалент іноземної валюти в національній валюті України в рахунок виконання зобов'язань 

КЛІЄНТА за Договором.  

3.2. Відповідати за всі операції, зроблені з використанням Картки згідно умов Правил.  

3.3. Повернути БАНКУ грошові кошти, які БАНК фактично сплатив за КЛІЄНТА понад залишок на КР, нараховані 

проценти за користування коштами та неустойку (штраф, пеню). КЛІЄНТ гарантує повернення цієї заборгованості всіма 

коштами та майном, що йому належать, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством 

України.  

3.4. Погашення кредиту, сплата процентів та комісій здійснюється шляхом дебетування картрахунку БАНКОМ у порядку 

договірного списання, при надходженні грошових коштів на КР.  

3.5. У випадку внесення змін до даних КЛІЄНТА, а саме, паспортних даних, місця проживання, тощо, КЛІЄНТ 

зобов'язується повідомити БАНК в термін не пізніше 10(десяти) робочих днів з моменту таких змін.  

3.6.  Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб (Додаток 8), 

в письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору вже має 

відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Клієнт має право: 

3.7.Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів та 

витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для строкових 

договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків по 

Рахунку. 

 

БАНК має право:  

Без узгодження з КЛІЄНТОМ списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із використанням Карток, на суму 

всіх зобов'язань, а також на суму збитків, що виникли внаслідок порушень умов цього Договору.  

Змінювати умови даного Договору в порядку, передбаченому п.7.3 даного Договору та Правилами.  

Припинити дію даного Договору у випадках, передбачених умовами цього Договору та Правил.  

Змінювати розміри Тарифів і комісій, повідомивши КЛІЄНТА в порядку, встановленому цим Договором та Правилами.  

КЛІЄНТ надає БАНКУ право без погодження з КЛІЄНТОМ збільшувати ліміт кредиту (в разі його надання КЛІЄНТУ згідно умов 

окремо укладеного договору (або додаткової угоди до даного Договору)), в залежності від надходжень грошових коштів на його 

КР, а також зменшувати або скасувати встановлений ліміт з будь-яких причин, що збільшують ризик неповернення кредиту 

КЛІЄНТОМ протягом терміну дії кредитного договору.  

Повідомляти третіх осіб про відкриття (закриття), стан, операції які здійснювались за КР КЛІЄНТА у випадках, передбачених 

Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на вимогу системи Visa International.  

Самостійно внести Картку КЛІЄНТА до стоп-листа, в разі:  

проведення операцій по КР, які призводять до збільшення суми заборгованості по несанкціонованому кредиту;    

неналежного виконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору або  кредитного договору (у разі його укладення);  

якщо КЛІЄНТ не з'явився в БАНК протягом строку, зазначеного в п.7.4 цього Договору.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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Передати правоохоронним органам та членам платіжних систем інформацію, пов'язану з незаконним чи несанкціонованим  

використанням Картки, а також з порушенням КЛІЄНТОМ умов цього Договору.  

Відповідно до п.2.2 цього Договору здійснювати на користь БАНКУ договірне списання коштів, які надходять на КР для 

виконання зобов'язань КЛІЄНТА відповідно до умов цього Договору та  кредитного договору  (у разі його укладення).   

З метою запобігання фінансових втрат КЛІЄНТА або БАНКУ від несанкціонованих операцій з Карткою без попереднього 

повідомлення КЛІЄНТА встановлювати певні обмеження щодо авторизації за операціями з Карткою, а також відмовити в її 

поновленні, заміні чи випуску нової Картки без пояснення причини.  

Не відшкодовувати кошти по претензії КЛІЄНТА за операціями із Карткою в разі, якщо: операція була здійснена з використанням  

ПІН-коду; БАНКОМ прийняте рішення про відповідність підпису на документах, які підтверджують операцію із Карткою та 

підпису КЛІЄНТА чи довіреної особи у цьому Договорі або на Картці; якщо КЛІЄНТ  здійснював/ініціював  операцію (-ї) без 

фізичного застосування картки; якщо КЛІЄНТ за заявою збільшив або зняв всі обмеження щодо авторизації за операціями з 

Карткою; якщо КЛІЄНТ не повернув в БАНК картку, по якій виставив претензію або повернув таку картку без підпису, в інших 

випадках, передбачених Правилами  та/або законодавством України.  

 Банк зобов’язаний: 

     3.19. Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 1 

разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР 

Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

4. Термін дії договору  

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку дії всіх Карток або до 

розірвання (припинення дії) даного Договору та виконання усіх зобов'язань, які виникли або можуть виникнути в майбутньому за 

цим Договором. 4.2. Даний Договір вважається пролонгованим на тих самих умовах та на термін, тотожний терміну дії 

перевипущеної картки в рамках даного Договору.  

4.3. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї із Сторін після письмового попередження іншої Сторони за 20(двадцять) 

робочих днів до бажаної дати розірвання Договору. У разі наявності заборгованості КЛІЄНТА перед БАНКОМ, КЛІЄНТ не має 

права вимагати дострокового розірвання даного Договору до повного погашення всіх зобов'язань КЛІЄНТА перед БАНКОМ (у 

тому числі – по будьякому кредитному договору, укладеному між КЛІЄНТОМ та БАНКОМ).  

  

5. Відповідальність Сторін  

5.1. За порушення умов даного Договору КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 

прострочення виконання відповідного зобов'язання.  

5.2. У разі неповернення в строк суми коштів, отриманих за Договором або процентів та/або комісій за їх користування, БАНК 

здійснює договірне списання коштів з будь-яких рахунків КЛІЄНТА, як в іноземній валюті, так і в грошовій одиниці України, як 

цілком так і частинами на вибір БАНКУ, або вирішує питання в судовому порядку.  

5.3.  Неотримання виписки по КР не звільняє КЛІЄНТА від виконання умов цього Договору.  

5.4. Збитки, завдані БАНКУ КЛІЄНТОМ або довіреною особою внаслідок невиконання умов цього Договору, підлягають 

негайному відшкодуванню з боку КЛІЄНТА.  

5.5.  КЛІЄНТ несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним БАНКУ для відкриття і обслуговування КР згідно з 

чинним законодавством України.  

5.6.  КЛІЄНТ відповідає власними коштами і всім належним йому на праві власності майном по своїм зобов'язанням, що витікають 

з умов цього Договору.  

5.7 Банк  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам довідки 

щодо банківських операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

    Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:  

обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;   

організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;   

застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю Клієнта.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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    У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком на 

підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

6. Гарантії сторін 

6.1.  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його КР. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на КР, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків в одному банку. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за КР не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2. Відшкодування коштів, що знаходяться на КР, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти 

України після перерахування суми коштів на КР за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним 

банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 

36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення 

про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України 

на день початку ліквідації банку).  

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».  

6.3. БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на КР, всім своїм рухомим і нерухомим майном та належними 

Банку майновими правами.    

7. Інші умови 

7.1.  Порядок, підстави та умови припинення і внесення змін до даного Договору визначаються Правилами та цим Договором.  

7.2. КЛІЄНТ підписанням цього Договору заявляє про безумовну згоду з умовами цього Договору, Правил та Тарифів 

АТ"МОТОРБАНК". КЛІЄНТ заявляє, що висловив БАНКУ всі свої побажання стосовно умов даного договору та ці побажання 

відображені у даному Договорі. КЛІЄНТ безумовно згоден з Правилами і Тарифами та зобов'язується їх виконувати. Всі 

положення Правил роз'яснені КЛІЄНТУ в повному обсязі, у тому числі порядок внесення змін та доповнень до Правил та 

Тарифів.  Претензій до БАНКУ по повноті та достовірності інформації КЛІЄНТ не має.  

7.3. Про зміну Правил та Тарифів  БАНК повідомляє КЛІЄНТА шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному 

інтернетсайті БАНКУ та на інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних 

днів до дати введення в дію змін (набуття чинності відповідними змінами). Зміни вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо 

він не повернув Картку до БАНКУ до дати введення в дію зазначених змін. У разі обслуговування КЛІЄНТА у рамках 

зарплатного проекту, при звільненні КЛІЄНТА з організації, в якій він працює, зміна Правил та Тарифів відбувається відповідно 

до п.7.4 цього Договору.  

7.4. У разі обслуговування КЛІЄНТА у рамках зарплатного проекту, цим КЛІЄНТ надає згоду на те, що у випадку його 

звільнення,  Банк має право отримати інформацію про його звільнення  від Організації , в якій він працює, а також КЛІЄНТ  

повинен з’явитися в БАНК не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів за днем звільнення для врегулювання питання щодо 

переведення КЛІЄНТА до категорії фізичних осіб – клієнтів БАНКА з оформленням приватної міжнародної платіжної картки. 

У разі, якщо клієнт не з’явився в БАНК протягом встановленого строку, наступного робочого дня після закінчення цього строку 

Картки КЛІЄНТА будуть внесені БАНКОМ до стоп-листа до врегулювання вищезазначених питань.  

7.5. Помилково зараховані БАНКОМ на КР КЛІЄНТА кошти не зменшують заборгованість КЛІЄНТА по кредиту, отриманому 

від БАНКУ.  

7.6. Основна (додаткова) Картка є власністю БАНКУ і повинна бути повернена в БАНК за його першою вимогою.  

7.7.  КЛІЄНТ згоден, що суперечки, що можуть виникнути між КЛІЄНТОМ та БАНКОМ з питань виконання, зміни або 

розірвання цього Договору підлягають вирішенню у судовому порядку.  

7.8.  Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, обидва примірники мають однакову юридичну 

силу.  

7.9.  БАНК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.  

7.10. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, КЛІЄНТ надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

КЛІЄНТА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних КЛІЄНТА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я КЛІЄНТА 

документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав КЛІЄНТ про себе під час укладання даного 

правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських установах, 

наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення реалізації 

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а 

також внутрішніх документів АТ"МОТОРБАНК", також КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта 

персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних 

даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  
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3.2. Умови ДОГОВОРУ  про відкриття та обслуговування картрахунку для виплат заробітної плати, стипендії, пенсії, 

соціальної допомоги та соціальних виплат: 

«БАНК: Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ "МОТОР-БАНК"), в особі      , який діє на підставі      , з однієї 

сторони, та   

КЛІЄНТ:      , який діє на підставі власного волевиявлення, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. Загальні положення.  

1.1. Відповідно до умов даного договору БАНК приймає на себе зобов'язання відкрити на ім'я КЛІЄНТА картковий рахунок та 

надати КЛІЄНТУ у використання платіжну картку (далі по тексту – "Картка") у порядку, передбаченому даним Договором.  

2. Предмет договору  

2.1. БАНК відкриває картковий рахунок (далі по тексту – "КР") №        в українських гривнях/доларах США/євро, виключно 

для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, 

видає КЛІЄНТУ платіжну картку (далі по тексту-Картка) та здійснює його обслуговування відповідно до законодавства України, 

Правил користування міжнародними платіжними картками АТ «МОТОР-БАНК» (далі по тексту – "Правила"), Тарифів АТ 

«МОТОР-БАНК» на обслуговування карткових рахунків та  платіжних карток  (далі по тексту – "Тарифи") та цього Договору.  

2.2. КЛІЄНТ доручає, а БАНК бере на себе зобов'язання списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із 

використанням Картки (основної та додаткової (-вих)), а також суму всіх зобов'язань відповідно до цього Договору. Будь-яке 

списання з КР вважається виконаним БАНКОМ правомірно, якщо тільки це списання здійснене за вимогою особи (члена 

платіжної системи), що здійснює розрахунки по операціях із картками або за вимогою самого БАНКУ, а обов'язок доказувати 

незаконність або необґрунтованість списання з КР лежить на КЛІЄНТІ.  

2.3. БАНК не відповідає за стан КР у випадку втрати (викрадення) Картки (ПІН-коду), якщо КЛІЄНТ не сповістив про це БАНК.  

2.4. Ціна послуг БАНКУ визначається Тарифами.  

2.5. Облік коштів на КР здійснюється БАНКОМ в валюті КР.  

2.6. БАНК здійснює нарахування  процентів на залишок коштів на КР, згідно Тарифів БАНКУ.  

       БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

2.7. Правила і Тарифи оприлюднюються та доводяться до відома КЛІЄНТА шляхом їх розміщення на офіційному інтернет-

сайті БАНКУ www.motor-bank.ua та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ.   

2.8. Поповнення КР шляхом безготівкового перерахування коштів, які надійшли на користь КЛІЄНТА, здійснюється за 

наступними реквізитами: АТ «МОТОР-БАНК» МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, рахунок для зарахування коштів  в 

українських гривнях/доларах США/євро №29248003000041 (крім рахунків, які відкриті виключно для зарахування пенсії, 

соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат).  

 

3.  Права та обов'язки сторін   

КЛІЄНТ зобов'язується:  

3.1.  Сплачувати БАНКУ комісії за оформлення та обслуговування Карток і КР відповідно до Тарифів. При цьому КЛІЄНТ 

доручає БАНКУ здійснювати продаж іноземної валюти в розмірі комісій, які КЛІЄНТ повинен сплатити БАНКУ згідно умов 

Правил та Тарифів, та отримувати еквівалент іноземної валюти в національній валюті України в рахунок виконання зобов'язань 

КЛІЄНТА за Договором.  

3.2. Відповідати за всі операції, зроблені з використанням Картки згідно умов Правил.  

3.3. Повернути БАНКУ грошові кошти, які БАНК фактично сплатив за КЛІЄНТА понад залишок на КР, нараховані проценти 

за користування коштами та неустойку (штраф, пеню). КЛІЄНТ гарантує повернення цієї заборгованості всіма коштами та 

майном, що йому належать, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.  

3.4. Погашення кредиту, сплата процентів та комісій здійснюється шляхом дебетування картрахунку БАНКОМ у порядку 

договірного списання, при надходженні грошових коштів на КР.  

3.5. У випадку внесення змін до даних КЛІЄНТА, а саме, паспортних даних, місця проживання, тощо, КЛІЄНТ зобов'язується 

повідомити БАНК в термін не пізніше 10(десяти) робочих днів з моменту таких змін.  

3.6. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в письмовій 

(паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих поточних та/або вкладних 

(депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-

телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання шляхом надсилання Банку 

повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору вже має відкритий 

поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому відділенні Банку 

або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Клієнт має право: 

3.7.Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів та 

витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

http://www.motor-bank.ua/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для строкових 

договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків по 

Рахунку. 

БАНК має право:  

3.8. Без узгодження з КЛІЄНТОМ списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із використанням Карток, на 

суму всіх зобов'язань, а також на суму збитків, що виникли внаслідок порушень умов цього Договору.  

3.9. Змінювати умови даного Договору в порядку, передбаченому п.7.3 даного Договору та Правилами.  

3.10. Припинити дію даного Договору у випадках, передбачених умовами цього Договору та Правил.  

3.11. Змінювати розміри Тарифів і комісій, повідомивши КЛІЄНТА в порядку, встановленому цим Договором та Правилами.  

3.12. КЛІЄНТ надає БАНКУ право без погодження з КЛІЄНТОМ збільшувати ліміт кредиту (в разі його надання КЛІЄНТУ 

згідно умов окремо укладеного договору (або додаткової угоди до даного Договору)), в залежності від надходжень грошових 

коштів на його КР, а також зменшувати або скасувати встановлений ліміт з будь-яких причин, що збільшують ризик неповернення 

кредиту КЛІЄНТОМ протягом терміну дії кредитного договору.  

3.13.  Повідомляти третіх осіб про відкриття (закриття), стан, операції які здійснювались за КР КЛІЄНТА у випадках, 

передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на вимогу системи Visa International.  

3.14. Самостійно внести Картку КЛІЄНТА до стоп-листа, в разі:  

-  проведення операцій по КР, які призводять до збільшення суми заборгованості по несанкціонованому кредиту;   

- неналежного виконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору або  кредитного договору (у разі його укладення);  

- якщо КЛІЄНТ не з'явився в БАНК протягом строку, зазначеного в п.7.4 цього Договору.  

3.15. Передати правоохоронним органам та членам платіжних систем інформацію, пов'язану з незаконним чи 

несанкціонованим  використанням Картки, а також з порушенням КЛІЄНТОМ умов цього Договору. 

3.16.  Відповідно до п.2.2 цього Договору здійснювати на користь БАНКУ договірне списання коштів, які надходять на КР 

для виконання зобов'язань КЛІЄНТА відповідно до умов цього Договору та  кредитного договору  (у разі його укладення). 

3.17.  З метою запобігання фінансових втрат КЛІЄНТА або БАНКУ від несанкціонованих операцій з Карткою без 

попереднього повідомлення КЛІЄНТА встановлювати певні обмеження щодо авторизації за операціями з Карткою, а також 

відмовити в її поновленні, заміні чи випуску нової Картки без пояснення причини. 

3.18.  Не відшкодовувати кошти по претензії КЛІЄНТА за операціями із Карткою в разі, якщо: операція була здійснена з 

використанням ПІН-коду; БАНКОМ прийняте рішення про відповідність підпису на документах, які підтверджують операцію із 

Карткою та підпису КЛІЄНТА чи довіреної особи у цьому Договорі або на Картці; якщо КЛІЄНТ  здійснював/ініціював  операцію 

(-ї) без фізичного застосування картки; якщо КЛІЄНТ за заявою збільшив або зняв всі обмеження щодо авторизації за операціями 

з Карткою; якщо КЛІЄНТ не повернув в БАНК картку, по якій виставив претензію або повернув таку картку без підпису, в інших 

випадках, передбачених Правилами  та/або законодавством України.  

3. Банк зобов’язаний: 

3.19.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 

1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР 

Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

4. Термін дії договору  

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку дії всіх Карток або до 

розірвання (припинення дії) даного Договору та виконання усіх зобов'язань, які виникли або можуть виникнути в майбутньому за 

цим Договором. 4.2. Даний Договір вважається пролонгованим на тих самих умовах та на термін, тотожний терміну дії 

перевипущеної картки в рамках даного Договору.  

4.3. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї із Сторін після письмового попередження іншої Сторони за 20(двадцять) 

робочих днів до бажаної дати розірвання Договору. У разі наявності заборгованості КЛІЄНТА перед БАНКОМ, КЛІЄНТ не має 

права вимагати дострокового розірвання даного Договору до повного погашення всіх зобов'язань КЛІЄНТА перед БАНКОМ (у 

тому числі – по будьякому кредитному договору, укладеному між КЛІЄНТОМ та БАНКОМ).  

5. Відповідальність Сторін  

5.1. За порушення умов даного Договору КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний 

день прострочення виконання відповідного зобов'язання.  

5.2. У разі неповернення в строк суми коштів, отриманих за Договором або процентів та/або комісій за їх користування, БАНК 

здійснює договірне списання коштів з будь-яких рахунків КЛІЄНТА, як в іноземній валюті, так і в грошовій одиниці України, як 

цілком так і частинами на вибір БАНКУ, або вирішує питання в судовому порядку.  

5.3.  Неотримання виписки по КР не звільняє КЛІЄНТА від виконання умов цього Договору.  

5.4. Збитки, завдані БАНКУ КЛІЄНТОМ або довіреною особою внаслідок невиконання умов цього Договору, підлягають 

негайному відшкодуванню з боку КЛІЄНТА.  

5.5.  КЛІЄНТ несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним БАНКУ для відкриття і обслуговування КР згідно з 

чинним законодавством України.  

5.6.  КЛІЄНТ відповідає власними коштами і всім належним йому на праві власності майном по своїм зобов'язанням, що 

витікають з умов цього Договору.   

5.7.  Банк  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам довідки 

щодо банківських операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

    Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:  

-обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;   

-організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;   

-застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, 

що містять банківську таємницю Клієнта.  

    У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком на 

підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

 6. Гарантії сторін  

6.1. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.   

       Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його КР. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на КР, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків в одному банку. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за КР не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2. Відшкодування коштів, що знаходяться на КР, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України 

після перерахування суми коштів на КР за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком 

України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону 

http://www.fg.gov.ua/
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України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про 

відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки 

і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день 

початку ліквідації банку).  

   Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом 

видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб».  

6.3. БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на КР, всім своїм рухомим і нерухомим майном та належними Банку 

майновими правами.    

  7. Інші умови  

7.1.  Порядок, підстави та умови припинення і внесення змін до даного Договору визначаються Правилами та цим Договором.  

7.2. КЛІЄНТ підписанням цього Договору заявляє про безумовну згоду з умовами цього Договору, Правил та Тарифів 

АТ"МОТОРБАНК". КЛІЄНТ заявляє, що висловив БАНКУ всі свої побажання стосовно умов даного договору та ці побажання 

відображені у даному Договорі. КЛІЄНТ безумовно згоден з Правилами і Тарифами та зобов'язується їх виконувати. Всі 

положення Правил роз'яснені КЛІЄНТУ в повному обсязі, у тому числі порядок внесення змін та доповнень до Правил та Тарифів.  

Претензій до БАНКУ по повноті та достовірності інформації КЛІЄНТ не має.  

7.3. Про зміну Правил та Тарифів  БАНК повідомляє КЛІЄНТА шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному 

інтернетсайті БАНКУ та на інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних 

днів до дати введення в дію змін (набуття чинності відповідними змінами). Зміни вважаються прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо він 

не повернув Картку до БАНКУ до дати введення в дію зазначених змін. У разі обслуговування КЛІЄНТА у рамках зарплатного 

проекту, при звільненні КЛІЄНТА з організації, в якій він працює, зміна Правил та Тарифів відбувається відповідно до п.7.4 цього 

Договору.  

7.4. У разі обслуговування КЛІЄНТА у рамках зарплатного проекту, цим КЛІЄНТ підтверджує згоду на те, що у випадку його 

звільнення з організації, в якій він працює, КЛІЄНТ повинен з'явитися в БАНК не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів за днем 

звільнення для врегулювання питання щодо переведення КЛІЄНТА до категорії фізичних осіб - клієнтів БАНКА з оформленням 

приватної міжнародної платіжної картки. У разі, якщо КЛІЄНТ не з'явився в БАНК протягом встановленого строку, наступного 

робочого дня після закінчення цього строку Картки КЛІЄНТА будуть внесені БАНКОМ до стоп-листа до врегулювання 

вищезазначених питань.  

7.5. Помилково зараховані БАНКОМ на КР КЛІЄНТА кошти не зменшують заборгованість КЛІЄНТА по кредиту, отриманому 

від БАНКУ.  

7.6. Основна (додаткова) Картка є власністю БАНКУ і повинна бути повернена в БАНК за його першою вимогою.  

7.7.  КЛІЄНТ згоден, що суперечки, що можуть виникнути між КЛІЄНТОМ та БАНКОМ з питань виконання, зміни або 

розірвання цього Договору підлягають вирішенню у судовому порядку.  

7.8.  Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, обидва примірники мають однакову юридичну 

силу.  

7.9.  БАНК є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.  

7.10. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, КЛІЄНТ надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

КЛІЄНТА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних КЛІЄНТА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я КЛІЄНТА 

документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав КЛІЄНТ про себе під час укладання даного 

правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських установах, наявність 

майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення реалізації податкових відносин 

та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх 

документів АТ"МОТОРБАНК", також КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, 

передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений 

про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  
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3.3. Умови ДОГОВОРУ  про відкриття та обслуговування картрахунку "Депозитна картка": 

«БАНК: Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ "МОТОР-БАНК"), що знаходиться за адресою:  69068, м. 

Запоріжжя, пр.Моторобудівників, 54 “Б”, код за ЄДРПОУ: 35345213,  в особі      , який діє на підставі  

     , з однієї сторони, та   

КЛІЄНТ:      , який діє особисто від свого імені, з другої сторони, надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», 

уклали цей Договір про наступне:  

1. Загальні положення.  

1.1. Відповідно до умов даного договору БАНК приймає на себе зобов'язання відкрити на ім'я КЛІЄНТА картковий рахунок та 

надати КЛІЄНТУ у використання платіжну картку (далі по тексту – "Картка") у порядку, передбаченому даним Договором. 

2. Предмет договору  

2.1. БАНК відкриває картковий рахунок (далі по тексту – "КР") №        в українських гривнях/доларах США/євро , видає 

КЛІЄНТУ платіжну картку (далі по тексту-Картка) та здійснює його обслуговування відповідно до законодавства України, 

Правил користування міжнародними платіжними картками  АТ «МОТОР-БАНК» (далі по тексту – "Правила"), Тарифів АТ 

«МОТОР-БАНК» на обслуговування карткових рахунків та  платіжних карток  (далі по тексту – "Тарифи") та цього Договору.  

2.2. КЛІЄНТ доручає, а БАНК бере на себе зобов'язання списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із 

використанням Картки (основної та додаткової (-вих)), а також суму всіх зобов'язань відповідно до цього Договору. Будь-яке 

списання з КР вважається виконаним БАНКОМ правомірно, якщо тільки це списання здійснене за вимогою особи (члена 

платіжної системи), що здійснює розрахунки по операціях із картками або за вимогою самого БАНКУ, а обов'язок доказувати 

незаконність або необґрунтованість списання з КР лежить на КЛІЄНТІ.  

2.3. БАНК не відповідає за стан КР у випадку втрати (викрадення) Картки (ПІН-коду), якщо КЛІЄНТ не сповістив про це 

БАНК.  

2.4. Ціна послуг БАНКУ визначається Тарифами.  

2.5. Облік коштів на КР здійснюється БАНКОМ в валюті КР.  

2.6. Правила і Тарифи оприлюднюються та доводяться до відома КЛІЄНТА шляхом їх розміщення на офіційному інтернет 

сайті БАНКУ www.motor-bank.ua та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ.   

2.7. Поповнення КР шляхом безготівкового перерахування коштів, які надійшли на користь КЛІЄНТА, здійснюється за 

наступними реквізитами: АТ «МОТОР-БАНК» МФО 313009, код ЄДРПОУ 35345213, рахунок для зарахування коштів у гривнях 

№_______________. У призначенні платежу зазначається номер КР КЛІЄНТА, прізвище, ім’я та по-батькові КЛІЄНТА, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків.    

2.8. Проценти на залишок коштів на картковому рахунку КЛІЄНТА нараховуються щомісяця в останній робочий день 

поточного місяця на фактичний залишок коштів на кінець дня за методом «факт/факт» (з розрахунку фактичної кількості днів в 

місяці та у році) або факт/360 (для іноземної валюти) за період, що розпочинається з дня нарахування процентів у попередньому 

місяці і закінчується попереднім днем перед останнім робочим днем місяця, за який нараховуються проценти (у першому періоді 

нарахування – від дня, наступного за днем надходження коштів на КР).   

У разі закриття КР – з дня нарахування процентів у попередньому місяці по день, що передує дню закриття КР.   

У кінці кожного календарного року проценти нараховуються по останній календарний день року включно.  

Процентна ставка розраховується згідно рішення Тарифного комітету Банку за кожний  календарний день перебування коштів 

на Картковому рахунку. В залежності від того, до якого діапазону відноситься залишок коштів на КР, нараховується відповідна 

процентна ставка на всю суму залишку коштів. Умови щодо процентних ставок, які діють на дату укладання договору, наступні:  

  

Гривня  Від 0 до 10 000,00 

включно  

Від 10 000,01 до 300 000,00 

включно  

Від 300 000,01 включно  

Ставка  8%  9%  10%  

Долар США  / Євро  Від 0 до 500,00 

включно  

Від 500,01 до 15 000,00  

включно  

Від 15 000,01 включно  

Ставка  1%  1,50%  2%  

  

В залежності від того, до якого діапазону відноситься залишок коштів на КР, нараховується відповідна процентна ставка на всю 

суму залишку коштів.  

Проценти сплачуються Банком щомісяця першого робочого дня місяця, наступного за місяцем, за який сплачуються  

проценти.   

  

3. Права та обов'язки сторін  

3.1.  КЛІЄНТ зобов'язується:  

http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
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3.1.1.  Сплачувати БАНКУ комісії за оформлення та обслуговування Карток і КР відповідно до Тарифів. При цьому КЛІЄНТ 

доручає БАНКУ здійснювати продаж іноземної валюти в розмірі комісій, які КЛІЄНТ повинен сплатити БАНКУ згідно умов 

Правил та Тарифів, та отримувати еквівалент іноземної валюти в національній валюті України в рахунок виконання зобов'язань 

КЛІЄНТА за Договором.  

3.1.2. Відповідати за всі операції, зроблені з використанням Картки згідно умов Правил.  

3.1.3. Повернути БАНКУ грошові кошти, які БАНК фактично сплатив за КЛІЄНТА понад залишок на КР, нараховані проценти 

за користування коштами та неустойку (штраф, пеню). КЛІЄНТ гарантує повернення цієї заборгованості всіма коштами та 

майном, що йому належать, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України.  

3.1.4. У випадку внесення змін до даних КЛІЄНТА, а саме, паспортних даних, місця проживання тощо, КЛІЄНТ зобов'язується 

повідомити БАНК про це письмово в термін не пізніше 10(десяти) робочих днів з моменту виникнення таких змін.  

3.1.5. Самостійно відслідковувати зміни розміру процентної ставки для нарахування процентів на залишок коштів на картковому 

рахунку КЛІЄНТА. У випадку незгоди КЛІЄНТА зі зміною розміру процентної ставки для нарахування процентів по КР, 

протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня введенння в дію нових процентних ставок  з’явитися у будь-яку 

установу/Відділення БАНКУ для розірвання цього Договору.  

3.1.6. Неявка КЛІЄНТА у термін зазначений в п. 3.1.5. цього Договору до будь-якої установи/Відділення БАНКУ, вважається 

виявленням згоди КЛІЄНТА з встановленим новим розміром процентної ставки, що застосовується Банком для нарахування 

процентів по КР.  

Застереження:   

Сторони визнають, що зміна процентної ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, 

а є прийняттям КЛІЄНТОМ  пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до 

ст.ст.638, 642 та  частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.  

Зміна процентної ставки для нарахування процентів на залишок коштів на КР КЛІЄНТА може бути також оформлена як 

додатковою угодою до даного Договору, так і шляхом обміну листами між Сторонами даного договору, а також може виражатися 

мовчанням (як це визначено вище).  

 3.1.7. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору вже має 

відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

3.2.   КЛІЄНТ має право:  

3.2.1.Поповнювати КР шляхом:  

- внесення готівки через касу Банку;  

- безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку;  

- безготівкового перерахування коштів, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи,  якщо це не суперечить 

чинному законодавству.  

У разі надходження коштів на поповнення КР від третіх осіб на користь КЛІЄНТА Банк зараховує такі кошти на поповнення КР 

у порядку, встановленому цим Договором та внутрішніми положеннями Банку.  

  

3.2.2. КЛІЄНТ має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п. 3.3.11 цього Договору письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно пп.4.3., 4.4. цього Договору.  

3.2.3. Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів 

та витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для строкових 

договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків по 

Рахунку. 

3.3.БАНК має право:  

3.3.1. Без узгодження з КЛІЄНТОМ списувати (дебетувати КР) з КР суму всіх операцій, виконаних із використанням Карток, на 

суму всіх зобов'язань, а також на суму збитків, що виникли внаслідок порушень умов цього Договору.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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3.3.2. Змінювати умови даного Договору в порядку, передбаченому п.3.3.12, п.6.3. даного Договору та Правилами.  

3.3.3. Припинити дію даного Договору у випадках, передбачених умовами цього Договору та Правил.  

3.3.4. Змінювати розміри Тарифів і комісій, повідомивши КЛІЄНТА в порядку, встановленому цим Договором та Правилами.  

3.3.5.  Повідомляти третіх осіб про відкриття (закриття), стан, операції які здійснювались за КР КЛІЄНТА у випадках, 

передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на вимогу системи Visa  

International.  

3.3.6. Самостійно внести Картку КЛІЄНТА до стоп-листа (припинити її обслуговування), в разі:  

- проведення операцій по КР, які призводять до збільшення суми заборгованості по несанкціонованому овердрафту; 

- неналежного виконання КЛІЄНТОМ умов цього Договору;   

3.3.7. Передати правоохоронним органам та членам платіжних систем інформацію, пов'язану з незаконним чи несанкціонованим  

використанням Картки, а також з порушенням КЛІЄНТОМ умов цього Договору.  

3.3.8. Відповідно до п.2.2 цього Договору здійснювати на користь БАНКУ договірне списання коштів, які надходять на КР для 

виконання зобов'язань КЛІЄНТА відповідно до умов цього Договору та  кредитного договору  (у разі його укладення).   

3.3.9. З метою запобігання фінансових втрат КЛІЄНТА або БАНКУ від несанкціонованих операцій з Карткою без попереднього 

повідомлення КЛІЄНТА встановлювати певні обмеження щодо авторизації за операціями з Карткою, а також відмовити в її 

поновленні, заміні чи випуску нової Картки без пояснення причини.  

3.3.10. Не відшкодовувати кошти по претензії КЛІЄНТА за операціями із Карткою в разі, якщо: операція була здійснена з 

використанням ПІН-коду; БАНКОМ прийняте рішення про відповідність підпису на документах, які підтверджують операцію із 

Карткою та підпису КЛІЄНТА чи довіреної особи у цьому Договорі або на Картці; якщо КЛІЄНТ  здійснював/ініціював  операцію 

(-ї) без фізичного застосування картки; якщо КЛІЄНТ за заявою збільшив або зняв всі обмеження щодо авторизації за операціями 

з Карткою; якщо КЛІЄНТ не повернув в БАНК картку, по якій виставив претензію або повернув таку картку без підпису, в інших 

випадках, передбачених Правилами  та/або законодавством України. 3.3.11. Сторони домовились, що ставка нарахування 

процентів може змінюватись у порядку, передбаченому цим Договором. БАНК має право вносити зміни до процентних ставок по 

залишку коштів на КР та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства 

України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють 

необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду БАНКУ.  

Банк інформує КЛІЄНТА про зміну процентної ставки за 14 (чотирнадцять) календарних днів до такої зміни шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному інтернет-сайті БАНКУ: "www.motor-bank.ua" та інформаційних стендах у приміщеннях 

установ/Відділень БАНКУ.   

3.3.11. Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб, форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 

1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР 

Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

4.  Термін дії договору  

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку дії всіх Карток або до 

розірвання (припинення дії) даного Договору та виконання усіх зобов'язань, які виникли або можуть виникнути в майбутньому за 

цим Договором.  
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4.2. Даний Договір вважається пролонгованим на тих самих умовах та на термін, тотожний терміну дії перевипущеної картки в 

рамках даного Договору.  

4.3. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї із Сторін після письмового попередження іншої Сторони за 14 

(чотирнадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору. У разі наявності будь-якої заборгованості КЛІЄНТА перед 

БАНКОМ, як безпосередньо в якості КЛІЄНТА, так і в якості фінансового або майнового поручителя іншого КЛІЄНТА 

АТ"МОТОР-БАНК", КЛІЄНТ не має права вимагати дострокового розірвання даного Договору до повного погашення всіх 

зобов'язань КЛІЄНТА перед БАНКОМ (у тому числі – по будь-якому кредитному договору, укладеному між КЛІЄНТОМ та 

БАНКОМ).  

4.4. При розірванні даного Договору залишок коштів на КР разом із нарахованими процентами повертається КЛІЄНТУ шляхом 

(на вибір КЛІЄНТА):  

- безготівкового перерахування на інший поточний (в т.ч. картковий) рахунок КЛІЄНТА, відкритий у Банку;  - на рахунок 

КЛІЄНТА, відкритий в іншому банку (за заявою КЛІЄНТА-держателя картки);  

- отримання КЛІЄНТОМ готівки через касу Банку.  

  

5. Відповідальність Сторін  

5.1. За порушення умов даного Договору КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день 

прострочення виконання відповідного зобов'язання.   

5.2. У разі неповернення в строк суми заборгованості, яка виникла за несанкціонованим овердрафтом, або процентів та/або 

комісій за користування цими коштами, КЛІЄНТ доручає БАНКУ здійснювати договірне списання коштів з будь-яких рахунків 

КЛІЄНТА, відкритих в АТ"МОТОР-БАНК",  як в іноземній валюті, так і в грошовій одиниці України, як цілком, так і частинами 

на вибір БАНКУ, в противному випадку БАНК стягує будь-яку суму із вищезазначеної заборгованості з КЛІЄНТА в судовому 

порядку.  

5.3.  Неотримання виписки по КР не звільняє КЛІЄНТА від виконання умов цього Договору.   

5.4. Збитки, завдані БАНКУ КЛІЄНТОМ або довіреною особою внаслідок невиконання умов цього Договору, підлягають 

негайному відшкодуванню з боку КЛІЄНТА.  

5.5.  КЛІЄНТ несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним БАНКУ для відкриття і обслуговування КР згідно з 

чинним законодавством України.  

5.6.  КЛІЄНТ відповідає власними коштами і всім належним йому на праві власності майном по своїм зобов'язанням, що 

витікають з умов цього Договору.  

5.7 Банк зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями КЛІЄНТА, та надавати третім особам довідки 

щодо банківських операцій КЛІЄНТА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

    Банк забезпечує збереження банківської таємниці КЛІЄНТА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю КЛІЄНТА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю КЛІЄНТА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, 

що містять банківську таємницю КЛІЄНТА.  

    У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, КЛІЄНТ має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються КЛІЄНТУ Банком на 

підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

5.8 Сторони не несуть відповідальності за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором, які є 

результатом дії обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність будь-якої 

Сторони за даним договором внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної 

сили.  
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У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини.  

 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, 

зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних 

обставин, повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) форс-

мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки компетентного органу місця виникнення та припинення 

форс-мажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

6. Інші умови  

6.1.  Порядок, підстави та умови припинення і внесення змін до даного Договору визначаються Правилами та цим Договором.  

6.2. КЛІЄНТ підписанням цього Договору заявляє про безумовну згоду з умовами цього Договору, Правил та Тарифів АТ 

"МОТОР-БАНК". КЛІЄНТ заявляє, що висловив БАНКУ всі свої побажання стосовно умов даного договору та ці побажання 

відображені у даному Договорі. КЛІЄНТ безумовно згоден з Правилами і Тарифами та зобов'язується їх виконувати. Всі 

положення Правил роз'яснені КЛІЄНТУ в повному обсязі, у тому числі порядок внесення змін та доповнень до Правил та Тарифів.  

Претензій до БАНКУ по повноті та достовірності інформації КЛІЄНТ не має.  

6.3. Про зміну Правил та Тарифів  БАНК повідомляє КЛІЄНТА шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному 

інтернет-сайті БАНКУ: "www.motor-bank.ua" та на інформаційних стендах у приміщеннях установ/Відділень БАНКУ не пізніше 

ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати введення в дію змін (набуття чинності відповідними змінами). Зміни вважаються 

прийнятими КЛІЄНТОМ, якщо він не повернув Картку до БАНКУ до дати введення в дію зазначених змін.   

6.4. Помилково зараховані БАНКОМ на КР КЛІЄНТА кошти не зменшують заборгованість КЛІЄНТА перед БАНКОМ по 

несанкціонованому овердрафту (у разі його виникнення).  

6.5. Основна (додаткова) Картка є власністю БАНКУ і повинна бути повернена в БАНК за його першою вимогою.  

6.6.  КЛІЄНТ згоден, що суперечки, що можуть виникнути між КЛІЄНТОМ та БАНКОМ з питань виконання, зміни або розірвання 

цього Договору підлягають вирішенню у судовому порядку.  

6.7.  Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, обидва примірники мають однакову юридичну 

силу.  

6.8.  БАНК є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, та є платником 

ПДВ.  

6.9. У зв’язку із укладенням цього договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 

2297-VІ, КЛІЄНТ надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

КЛІЄНТА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних КЛІЄНТА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я КЛІЄНТА 

документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав КЛІЄНТ про себе під час укладання даного 

правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських установах, наявність 

майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення реалізації податкових відносин 

та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх 

документів АТ"МОТОР-БАНК", також КЛІЄНТ підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних 

даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних” та 

повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

6.11. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.  

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його КР. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на КР, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків в одному банку. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за КР не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

Відшкодування коштів, що знаходяться на КР, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми коштів на КР за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України 

на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 
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«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на КР КЛІЄНТА, всім своїм рухомим і нерухомим майном та належними 

Банку майновими правами.  

           Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом 

видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб».  

6.12. При укладенні даного Договору Сторони визнають, що даний Договір не є договором банківського вкладу (депозиту), а є 

договором банківського рахунку.   

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ПОСЛУГА ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

4.1 Банк за ініціативи Клієнта на підставі відповідної Заяви приймає до виконання Постійно діюче розпорядження (далі – 

ПДР) на здійснення регулярних платежів з поточного рахунку Клієнта для поповнення депозитного рахунку в Банку (тільки для 

депозитів з поповненням); 

здійснення індивідуальних платежів за реквізитами, вказаними Клієнтом. 

4.2 Здійснення платежів за ПДР на погашення кредитної заборгованості і поповнення депозитного рахунку відбувається 

за рахунок власних коштів Клієнта або встановленого ліміту овердрафту на рахунку. 

4.3 Здійснення індивідуальних платежів за реквізитами, вказаними Клієнтом, відбувається на основі ПДР за наявності 

коштів на поточному рахунку Клієнта, у т.ч., за рахунок ліміту кредитування (дозволеного овердрафту) на рахунку Клієнта згідно 

його Заяви. 

4.4 Відповідальність за правильність зазначення реквізитів ПДР (періодичність виконання платежу, строк дії платежу, 

сума платежу, реквізити отримувача та таке інше) несе Клієнт. 

4.5 Виконання ПДР Клієнта, дата яких випадає на вихідний або святковий день, здійснюється наступного робочого 

банківського дня, після вихідного чи святкового дня. 

4.6 Клієнт має право: 

4.6.1 Встановити на один поточний рахунок декілька ПДР одного або різних видів. У разі встановлення на один рахунок 

декількох ПДР, при необхідності здійснення одночасно декількох платежів за ПДР, порядок виконання визначається 

пріоритетом, вказаним Клієнтом у Заяві на встановленні ПДР. У першу чергу здійснюються платежі з більш високим пріоритетом. 

Найвищий пріоритет зазначається під номером “1”. Банк не несе відповідальність за невиконання або часткове виконання 

доручення за ПДР у випадку відсутності або недостатності коштів на рахунку Клієнта. 

4.6.2 Самостійно виконувати платежі, що вказані в Заяві на встановленні ПДР, шляхом внесення коштів готівкою через 

касу Банку або безготівковим перерахуванням з будь-якого іншого рахунку Клієнта. У цьому випадку Банк не несе 

відповідальності за здійснення повторного платежу при виконанні ПДР Клієнта. 

4.6.3 Змінити реквізити ПДР або відкликати доручення на його здійснення на підставі письмової Заяви до Банку. 

4.7. ПДР для погашення кредитної заборгованості та поповнення депозиту здійснюється у валюті кредиту/депозиту. При 

цьому валюта поточного рахунку та валюта рахунку для погашення кредитної заборгованості/ депозитного рахунку повинні 

співпадати. 

4.8. Індивідуальні платежі здійснюються: 

- у гривні - з рахунків у гривні на власні рахунки клієнта та на рахунки третіх осоіб у АТ «МОТОР-БАНК» та в інші банки 

України; 

- у валюті – з рахунків у валюті тільки на власні рахунки клієнта у АТ «МОТОР-БАНК» та інших банків України. 

Клієнт зобов’язаний щомісячно перевіряти платежі, здійснені Банком згідно Заяви. Перевірка проводиться за звітом про 

операції за рахунком. 

РОЗДІЛ 5. ПРАВИЛА ДИСТАНЦІЙНОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР Online» 

5.1 Для здійснення Клієнтом банківських операцій, що не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, Банк надає 

Клієнту доступ до Системи дистанційного самообслуговування «МОТОР Online». 
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5.2 Клієнт заявляє, що попередньо ознайомився з режимом роботи та лімітами, які зазначені в Заяві на приєднання. 

5.3 Правила дистанційного самообслуговування «МОТОР Online» (далі – Правила) є невід’ємною частиною цього Договору. 

Через ініціювання Клієнтом будь-якої операції в СДО «МОТОР Online» Клієнт підтверджує, що він ознайомився, погоджується 

та приймає чинні на момент вчинення відповідної операції Правила та Тарифи Банку, що стають обов’язковими для Сторін даного 

Договору (виключно в розрізі операції, що ініціювалась). 

5.4 Клієнт здійснює доступ до СДО «МОТОР Online» через мережу Інтернет, а саме, через сайт/сайти, визначений/ні Правилами. 

5.5 Доступ до мережі Інтернет, а також використання інших технічних засобів та програмного забезпечення, що є необхідними 

для здійснення доступу до Сайту СДО «МОТОР Online», не є предметом цього Договору, і забезпечується Клієнтом самостійно 

за його власний рахунок. 

5.6 Підписуючи Заяву на приєднання до цього Договору/Заява про припинення користування послугою, Клієнт безвідклично 

погоджується з тим, що при підписанні усіх операцій у СДО «МОТОР Online», за допомогою Коду підтвердження, він 

погоджується з усіма умовами, викладеними в нормативних документах Банку, які пов’язані з виконанням даних операцій та 

розміщені у відділеннях Банку та/або на Сайті Банку, та/або на Сайті СДО «МОТОР Online» і є чинними на момент ініціювання 

операції. Перелік банківських операцій, документів, договорів та інших дій, що можуть бути ініційовані/підписані/ укладені 

Клієнтом за допомогою СДО «МОТОР Online», а також порядок їх здійснення визначаються Правилами. 

5.7 Надання Клієнту доступу до СДО «МОТОР Online» здійснюється Банком за умови наявності у Клієнта відкритого у Банку 

поточного рахунку. 

5.8 Клієнт, у разі використання СДО «МОТОР Online», заздалегідь погоджується з усіма ризиками, які притаманні роботі в мережі 

Інтернет. 

5.9 Тлумачення термінів в цьому Договорі відповідає тлумаченню термінів у Правилах. 

5.10 Для отримання Доступу до СДО «МОТОР Online» Клієнт, підписує Заяву про приєднання до даного Договору. 

5.11 Логін (або ім’я користувача) вказується клієнтом при реєстрації користувача в СДО «МОТОР Online» і є інформацією з 

обмеженим доступом та не може бути повідомлений третім особам. 

5.12 Пароль для першого входу до СДО «МОТОР Online» надається Клієнту шляхом надсилання СМС-повідомлення на вказаний 

Клієнтом в Заяві на приєднання номер мобільного телефону. Даний Пароль для першого входу є дійсним протягом терміну, 

вказаного в Правилах від моменту надсилання СМС-повідомлення. У разі, якщо Клієнт не скористався даним Паролем для 

першого входу протягом терміну, вказаного в Правилах, то даний Пароль для першого входу стає недійсним, і щоб здійснити 

вхід до системи Клієнту необхідно звернутись на відділення Банку або скористатись іншим способом, вказаним у Правилах. У 

випадку, якщо протягом семи календарних днів після підписання даного Договору Клієнт не звернувся у відділення Банку з 

письмовою заявою надіслати йому повторно Пароль для першого входу до СДО «МОТОР Online» (мотивуючи це тим, що 

попередній Пароль для першого входу не було отримано), вважається що Клієнт отримав СМС-повідомлення з Паролем для 

Першого входу. При успішному першому вході Клієнта в СДО «МОТОР Online» вважається, що Клієнт отримав СМС-

повідомлення з Паролем для Першого входу. 

5.13 Пароль для першого входу після першого входу повинен бути обов’язково змінений Клієнтом на Постійний Пароль (далі за 

текстом – “Пароль”). Постійний Пароль може бути змінений Клієнтом необмежену кількість разів відповідно до Правил. 

5.14 Код для підтвердження операцій (далі за текстом - “Код підтвердження”) - код, що відповідно до Правил генерується Банком 

та надсилається Клієнту безпосередньо перед ініціюванням банківської операції за допомогою СМС-повідомлення на Номер 

мобільного телефону, вказаний у Заяві на приєднання, Клієнт отримує Код підтвердження іншим способом, передбаченим 

Правилами. 

5.15 Відповідно до ст.207 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди щодо можливого 

(допустимого, правомірного) використання Коду підтвердження при укладанні в подальшому між ними правочинів за допомогою 

СДО ІБ та/або при ініціюванні, підтвердженні тощо за допомогою СДО ІБ Клієнтом будь-якої передбаченої Правилами 

банківської операції та дії з будь-яким рахунком Клієнта, відкритим у Банку, та операцією в СДО ІБ. 

5.16 Сторони дійшли згоди, що всі банківські операції, угоди, інші документи/ініціативи, здійснені в електронному вигляді, є 

електронними документами і вважаються такими, що укладені із додержанням письмової форми, та не можуть бути оспорені з 

огляду на їх електронну форму. 

5.17 Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Логін, Пароль для 

першого входу, Пароль та Код підтвердження. Будь-яку особу, яка використала Логін, Пароль для першого входу та/або Пароль 

та/або Код підтвердження Банк безумовно вважає Клієнтом та не несе відповідальності, якщо це не відповідає дійсності. Ризик і 

всю відповідальність за несанкціоноване використання Логіна, Пароля, Пароля для першого входу та Коду підтвердження несе 

виключно Клієнт. Будь-яка банківська операція, угода тощо не може бути відмінена, визнана недійсною, відкликана тощо, якщо 

вона була здійснена з використанням Коду підтвердження. 

5.18 У разі втрати (забування) Клієнтом Паролю, Паролю для першого входу, новий Пароль Клієнт має звернутися до банку для 

отримання іншого Паролю для першого входу/або втраченого (забутого) Паролю. 

5.19 Будь-який новий Пароль для першого входу, Пароль та/або Код підтвердження, надісланий Банком Клієнту, отриманий або 

змінений Клієнтом відповідно до умов цього Договору, визнається цим Договором і всіма його частинами, зокрема, але 

невиключно Правилами, відповідно як Пароль для першого входу, Пароль та Код підтвердження (виключно до терміну, 

визначеного в Правилах). Попередні Пароль та Код підтвердження визнаються недійсними. 

5.20 Банк надає Клієнту доступ до СДО «МОТОР Online» виключно у разі здійснення успішної ідентифікації Клієнта, яка 

вважається такою у разі введення Клієнтом правильних Логіну та Паролю (або Паролю для першого входу). 

5.21 Для відновлення доступу до СДО «МОТОР Online» (у разі заблокування/припинення) Клієнт повинен звернутися з 

відповідною заявою у відділення Банку або в інший спосіб, що не суперечить Правилам та цьому Договору. Банк здійснює 

Клієнту відновлення послуги згідно своїх внутрішніх нормативних документів. 
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5.22 Усі комісії та розрахунки, пов’язані із користуванням СДО «МОТОР Online», передбачені у Тарифах Банку, чинних на 

визначену дату, з якими Клієнт ознайомлений та погодився у порядку, передбаченому п. 4.3 цього Договору. 

5.23 У разі несплати Клієнтом комісії за користування СДО «МОТОР Online», якщо така існує відповідно до чинних Тарифів 

Банку на визначену дату, Банк може заблокувати доступ Клієнта до СДО «МОТОР Online». Для відновлення Доступу до СДО 

«МОТОР Online» Клієнт має сплатити зазначену Комісію. 

5.24 Банк зобов’язується: 

5.24.1 Надавати Клієнту доступ до СДО «МОТОР Online» відповідно до умов даного Договору та Правил; 

5.24.2 Виконувати дистанційні розпорядження Клієнта, підписані за допомогою Коду підтвердження, якщо вони відповідають 

умовам даного Договору та Правилам; 

5.24.3 На вимогу Клієнта надати у приміщенні Банку або в інший спосіб за взаємною домовленістю Сторін передбачене 

Правилами документальне підтвердження здійснення Клієнтом будь-якої банківської операції протягом строку, визначеного 

Правилами; 

5.24.4 Виконувати інші, визначені Правилами, зобов’язання, щодо банківських операцій, здійснюваних Клієнтом в СДО ІБ. 

5.25 Клієнт зобов’язаний: 

5.25.1 Здійснювати доступ до СДО «МОТОР Online» з використанням технічних та програмних засобів, що відповідають 

вимогам, визначеним Правилами; 

5.25.2 Забезпечувати недоступність Логіна, Паролю та Коду підтвердження третім особам; 

5.25.3 У разі зміни номеру мобільного телефону чи інших ідентифікаційних даних та/або несанкціонованого доступу 

до/заволодіння ними третіми особами негайно повідомити Банку актуальну інформацію; 

5.25.4 Виконувати вимоги Правил при користуванні та ініціюванні кожної банківської операції за допомогою СДО «МОТОР 

Online»; 

5.25.5 Сплачувати комісійну винагороду за послуги, отримані за допомогою СДО «МОТОР Online», відповідно до чинних 

Тарифів Банку; 

5.25.6 Не здійснювати в СДО «МОТОР Online» дії, що можуть призвести до неможливості іншими клієнтами постійно або 

тимчасово використовувати СДО «МОТОР Online». У разі порушення Клієнтом даного зобов’язання, він зобов’язаний 

відшкодувати Банку та іншим клієнтам матеріальні та/або моральні збитки, спричинені відповідними діями Клієнта. 

5.25.7 Виконувати інші, визначені Правилами, зобов’язання щодо банківських операцій, здійснюваних в СДО «МОТОР Online». 

5.26 Банк має право: 

5.26.1 При наданні послуг з обслуговування рахунку самостійно списувати належну суму комісійної винагороди, відповідно до 

чинних Тарифів Банку; 

5.26.2 У будь-який момент з власної ініціативи та на власний розсуд в односторонньому порядку внести зміни до Правил на 

умовах та в порядку, визначених цим Договором; 

5.26.3 Змінювати Тарифи Банку з попередженням про це Клієнта на Сайті Банку, та/або на Сайті СДО «МОТОР Online»; 

5.26.4 Призупинити/заблокувати доступ до СДО «МОТОР Online» у випадку підозри несанкціонованого входу до Системи. У 

разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей про себе Банк 

відмовляє йому в наданні банківських послуг, передбачених цим Договором, а також у разі недотримання інших вимог даного 

Договору та Правил; 

5.26.5 За попереднім повідомленням Клієнта блокувати його доступ до СДО «МОТОР Online» з метою здійснення ремонтних та 

профілактичних робіт; 

5.26.6 Інші права, передбачені Правилами. 

5.27 Клієнт має право: 

5.27.1 На власний розсуд користуватися послугами СДО «МОТОР Online» відповідно до умов даного Договору та Правил; 

5.27.2 Вимагати від Банку надання в приміщенні Банку або в інший спосіб за окремою домовленістю Сторін документального 

підтвердження здійснення Клієнтом банківської операції в СДО «МОТОР Online»; 

5.27.3 Інші права, передбачені Правилами. 

5.28 Банк не несе відповідальність за відсутність доступу до СДО «МОТОР Online» або некоректну роботу СДО «МОТОР Online» 

у разі використання Клієнтом для здійснення такого доступу технічних та програмних засобів, які не відповідають вимогам 

Правил інформації про безпеку, або вчинення Клієнтом інших дій. 

5.29 Підписанням Заяви на приєднання Клієнт підтверджує, що номер мобільного телефону, який в ній зазначено, Логін, вказаний 

в електронному та/або СМС повідомленні, відповідні Пароль та Код підтвердження доступні виключно особисто йому та що 

будь-які інші треті особи не мають доступу до цих даних. Клієнт приймає на себе всі ризики та всю відповідальність, пов’язану 

з невиконанням цього положення Договору. 

5.30 Клієнт зобов’язується відшкодовувати у повному обсязі всі понесені Банком збитки у разі застосування до Банку санкцій 

внаслідок помилкових та винних дій Клієнта. 

РОЗДІЛ 6. РОЗМІЩЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ 

6.1 Згідно з положеннями цього Договору Сторони визначають загальний порядок і умови здійснення операцій щодо розміщення 

Клієнтом банківських вкладів (депозитів). У випадку прийняття рішення щодо розміщення банківського вкладу (депозиту) на 

умовах одного або декількох з депозитних продуктів, кожний з яких наведений у Розділі 4 "Депозитні продукти" даного Договору, 

Банк зобов’язується прийняти від Клієнта на зберігання суму вкладу, нараховувати на неї проценти, повернути вклад та 

виплатити нараховані проценти. Клієнт вважається повідомленим та ознайомленим з умовами розміщення банківського вкладу 

(депозиту) за обраним депозитним продуктом ознайомившись з даним Договором на сайті Банку з умовами обраного 

Депозитного продукту - банківського вкладу (депозиту) до моменту його розміщення. 
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6.2 Сума, валюта, термін розміщення кожного з вкладів (депозитів), розмір процентної ставки, порядок та умови нарахування і 

сплати процентів, умови повернення вкладу (депозиту), а також інші умови розміщення вкладу (депозиту) визначаються умовами 

окремих договорів Депозитних продуктів, що зазначені у Розділі 4 даного Договору. Такі Договори банківських вкладів 

(депозитів) є невід’ємними частинами цього Договору та разом складають єдиний документ. У випадку розбіжності між умовами 

цього Договору та окремих Договорів банківських вкладів (депозитів) , застосуванню підлягають умови таких окремих договорів. 

Такі договори є публічними та розміщені на офіційному сайті Банку. 

6.3 У день укладення відповідного Договору банківського вкладу (депозиту)  Клієнт самостійно роздруковує Договір 

банківського вкладу (депозиту) з сайту Банку в момент розміщення депозиту. У випадку, коли розміщення вкладу (депозиту) 

відбувається через відділення, Договір банківського вкладу (депозиту) роздруковує відповідальний працівник відділення 

та передає на підпис Клієнту. 

6.4 Внесення суми вкладу на вкладний (депозитний) рахунок в Банку підтверджується: 

- у випадку внесення коштів через касу Банку – прибутковим касовим документом; 

- у випадку зарахування коштів з іншого поточного рахунку, відкритого в АТ «МОТОР-БАНК»– платіжним дорученням з 

відміткою Банку; 

- іншим документом, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.5 Сума вкладу повертається Клієнту після закінчення строку, вказаного в Договорі банківського вкладу, на поточний рахунок 

Клієнта, відкритий у Банку. 

6.6 У випадку повернення Банком вкладу на вимогу Клієнта достроково (за умови, якщо таке право передбачено умовами 

окремого Договору банківського вкладу (депозиту)), сума такого вкладу зараховується на поточний рахунок Клієнта, відкритий 

у Банку. Клієнт шляхом укладення цього Договору доручає Банку у випадку дострокового повернення будь-якого вкладу (всієї 

суми вкладу чи його частини) зарахувати таку суму вкладу на поточний рахунок Клієнта, або на інший поточний рахунок Клієнта. 

6.7 Нараховані проценти зараховуються на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку. 

6.8 Умови продовження строку (терміну) окремого вкладу можуть визначатись в кожному Договорі банківського вкладу окремо. 

6.9 Продовження вкладу відбувається згідно умов, передбачених у кожному Договорі банківського вкладу. 

6.10 У випадку продовження строку вкладу розрахунок процентів за кожний продовжений строк (термін) вкладу здійснюється за 

процентними ставками, які діють у Банку для банківських вкладів цього строку та виду, без укладення додаткових угод 

(договорів) до такого Договору банківського вкладу (депозиту). Актуальні розміри процентних ставок за банківськими вкладами 

розміщуються на відділеннях Банку та на офіційному сайті Банку за електронною адресою: www.motor-bank.ua. У разі незгоди 

Клієнта з новими розмірами процентних ставок, вважається, що Клієнт відмовився від такого Договору банківського вкладу 

(депозиту) та має право достроково одержати вклад без перерахунку процентів та будь-яких штрафних санкцій відповідно умов 

Договору банківського вкладу (депозиту). У разі мовчання (відсутності письмових заперечень) Клієнта протягом терміну, який 

визначено в кожному Договорі банківського вкладу (депозиту), вважається погодженим на запропонованих умовах.  

6.11 Порядок нарахування та сплати процентів: 

6.11.1 Проценти на вклад (депозит) нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу (депозиту) в Банк, до дня, 

який передує його поверненню Клієнту методом факт/факт. 

6.11.2 Якщо день виплати нарахованих процентів припадає на вихідний або святковий день, проценти можуть бути отримані 

Клієнтом у перший за ним банківський робочий день. 

6.12 Клієнту забороняється використовувати вкладний (депозитний) рахунок для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням 

підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності. 

6.13 В разі невиконання або неналежного виконання умов Договору банківського вкладу (депозиту) винна Сторона повинна 

відшкодувати іншій Стороні усі завдані цим збитки в порядку, визначеному чинним законодавством. 

6.14 Банк зобов’язаний зберігати інформацію про Клієнта, яка стала йому відома у зв’язку з укладенням та виконанням цього 

Договору, та становить банківську таємницю, конфіденційну інформацію або іншу інформацію, що охороняється законом, та не 

вправі без дозволу Клієнта розкривати таку інформацію, крім випадків, передбачених цим Договором та законом. За порушення 

вказаного вище зобов’язання Банк несе відповідальність, передбачену діючим законодавством України. 

6.15 Договір банківського вкладу діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань за ним. 

6.16 Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов`язань за Договором банківського вкладу 

(депозиту), якщо воно є наслідком форс-мажорних обставин (надзвичайних і непередбачених подій): стихійних лих (у тому числі, 

землетрусу, пожежі, повені, зсувів ґрунту тощо), масових безпорядків, військових дій, прийняття нормативно-правових актів 

органами державної влади та управління тощо, які унеможливлюють чи суттєво ускладнюють виконання зобов`язань за 

Договором банківського вкладу (депозиту). 

6.17 Листи Банку направляються за місцем проживання Клієнта, простою поштовою кореспонденцією. Надісланий таким чином 

лист вважається доставленим належним чином. 

Повідомлення Банку згідно з таким Договором банківського вкладу (депозиту) вважається доставленим Клієнту: у день здачі 

листа Банку на відділення поштового зв’язку (у разі надіслання повідомлення листом), в момент явки Клієнта в Банк (відділення 

Банку) (у разі особистого повідомлення при явці Клієнта в Банк), у день опублікування повідомлення Банку в одному з місцевих 

або регіональних друкованих засобах масової інформації (у разі повідомлення шляхом публікації). 

6.18 Операції за рахунком Клієнта, виплата коштів за його довіреністю здійснюється на підставі цього Договору, окремих 

Договорів банківських вкладів (депозитів) та оформлених додатків до них (у разі оформлення Клієнтом довіреності, яка 

знаходиться в Банку). 

6.19 Обслуговування вкладного (депозитного) рахунку здійснюється згідно Тарифів Банку. Клієнт підтверджує, що він 

ознайомлений з тарифами Банку та погоджується з ними. 

6.20 Відповідно до законодавства України Банк виконує функції податкового агента під час нарахування на користь фізичних 

осіб - Клієнтів доходів у вигляді процентів від сум розміщених на вкладних (депозитних) рахунках. У зв’язку з цим Банк без 
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окремого розпорядження Клієнта утримує та перераховує до бюджету відповідну суму податку (збору) з доходів фізичної особи-

Клієнта, іншого податку (збору), відповідно до вимог закону. 

6.21 Фонд гарантує Вкладнику відшкодування коштів за його вкладом та відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи 

відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, яка визначена законодавством України та зазначена на офіційній сторінці Фонду в мережі 

Інтернет http://www.fg.gov.ua/. 

Виплата гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України. 

Відшкодуваннякоштів в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування 

суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку 

процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

- за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації 

банку). 

Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти, визначені частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативними актами Фонду та розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет 

за посиланням http:/www.fg.gov.ua. 

Підписанням договору банківського вкладу (депозиту) / Заяви на приєднання до ПУБЛІЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРУ 

ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ САМООБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «МОТОР Online» ТА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ   

Клієнт підтверджує що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

 

РОЗДІЛ 7.  ПОСЛУГА GSM-БАНКІНГ ДО ПОТОЧНОГО КАРТКОВОГО РАХУНКУ 

7.1. Для контролю за здійсненинми операціями по кратковому рахунку, Клієнт може скористатися послугою GSM-банкінгу. Для 

цього Клієнт звертається до Банку та підписує відповідну Заяву на підключення. 

7.2. Послуга GSM-банкінгу надається тим Клієнтам, які обслуговуються операторами мобільного зв'язку стандарту GSM, що 

мають відповідне обладнання і надають послуги передачі інформації на мобільні телефони через мережу Internet (e-mail-шлюзи). 

7.3 SMS-повідомлення надсилаються після кожної операції, яка відбулася по картковому рахунку. 

7.4 Клієнт дає згоду на те, що інформація щодо операцій за вказаним Клієнтом поточним картковим рахунком буде передаватися 

через відкриті канали зв’язку за допомогою SMS-повідомлень і може стати відомою третім особам, у зв’язку з чим Клієнт не буде 

мати жодних претензій до Банку з цього приводу. 

7.5 Клієнт зобов’язаний: 

- Невідкладно письмово повідомити банк про зміну абонентського номеру телефону. 

- Негайно повідомити Банк про втрату мобільного телефону з Сім-карткою з абонентським номером телефону. До отримання від 

клієнта відповідного письмового чи іншого повідомлення Банк не несе відповідальності за можливий перегляд інформації за 

рахунком клієнта третіми особами. 

7.6 Клієнт має право при бажанні припинити надсилання повідомлень або змінити номер для отримання повідомлень. Для цього 

йому необхідно звернутися в Банк з відповідною Заявою на внесення змін/Закриття послуги.. 

7.7 Банк не несе відповідальності за ненадання послуги з причин, які не залежать від нього. 

7.8 Банк не несе відповідальності за неотримання клієнтом SMS-повідомлення з причин, залежних від оператора мобільного 

зв'язку клієнта або Internet-провайдера. 

7.9 Відповідальність за нерозголошення відомостей про стан рахунку Клієнта, що містяться у SMS-повідомленнях, несе Клієнт. 

7.10 Банк залишає за собою право зв'язатися за абоненським номером телефону з Клієнтом для уточнення подробиць або 

виправлення невідповідностей в оформленні Заявки. 

7.11 Банк гарантує, що отримані від Клієнта відомості не будуть надані третім особам, крім випадків 

такого надання на підставі вимог чинного законодавства України. 

   

РОЗДІЛ 8.  ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE PAY 

 

8.1.Терміни та поняття 

Банк –  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР-БАНК» (скорочене найменування – АТ «МОТОР-БАНК» БАНК»). 

Безконтактні платежі  - платежі в торгово-сервісній мережі та/або операції з отримання готівкових коштів в 

платіжних пристроях, які здійснюються з використанням технології безконтактних платежів (з використанням 

картки з технологією PayWave або мобільного телефону з технологією HCE), що здійснюються за умови можливості 

здійснення таких платежів відповідно до правил МПС Visa та за наявності технічних можливостей Банку надавати 

такі послуги. 

Мобільний додаток Google Pay - програма мобільних платежів та служби електронного гаманця, створена 

Компанією Google, що дозволяє здійснювати платежі з використанням певного мобільного пристрою та Карток, 

токенізованих на такому мобільному пристрої. 

Одноразовий цифровий пароль — для цілей використання сервісу Google Pay Одноразовий цифровий пароль - 

комбінація символів у вигляді цифр, що генерується МПС Visa при спробі зареєструвати картку в мобільному 

http://www.fg.gov.ua/
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додатку, і яку направляють Держателю картки у вигляді СМС-повідомлення на номер мобільного телефону 

Держателя платіжної картки, зафіксований в інформаційних системах Банку. 

Провайдер - оператор мобільного зв'язку, яким користується Держатель платіжної картки, інші особи, задіяні в 

забезпеченні роботи сервісу Google Pay  

Сервіс Google Pay (Google Pay)- система мобільних платежів розроблена компанією Google, яка дозволяє 

здійснювати розрахунки за товари та послуги за допомогою мобільного пристрою, який підтримує технологію NFC 

та працює на платформі Android.  

Токенізація - процес створення Токена і його зв'язку з номером платіжної картки, що дозволяє однозначно визначити 

платіжну карту, використану для здійснення операцій з використанням Сервісу Google Pay. Токенізація 

здійснюється при додаванні платіжної картки в мобільному додатку. 

 

  8.2. Здійснення платежів з використанням Google Pay.  

8.2.1. Банк до отримання від Клієнта (власника карткового рахунку) заяви про заборону Токенізації, надаючи 

послуги за Договором, виходить з того, що Клієнт (власник карткового рахунку) не забороняє Токенізацію 

платіжних карток/додаткових платіжних карток, оформлених Банком до його карткового  

рахунку.  Клієнт (власник карткового рахунку) може подати заяву про заборону Токенізації всіх або окремих 

платіжних карток/додаткових платіжних карток, оформлених Банком до його карткового(их) Рахунку(-ів), шляхом 

звернення до відділення Банку.  

Клієнт (власник карткового рахунку) може скасувати раніше подану ним заяву про заборону Токенізації в той самий 

спосіб, в який заява була подана.  

8.2.2. Токенізація та операції з використанням Google Pay виконуються лише за дійсними платіжними 

картками/додатковими платіжними картками МПС Visa.   

8.2.3.  Для здійснення розрахунків за допомогою Google Pay необхідно зареєструвати в ньому дійсні картки, надавши 

Реквізити таких карток (номер картки, термін дії картки, код CVV2) в мобільному додатку.  

8.2.4. Банк здійснює перевірку введених в мобільний додаток реквізитів платіжної картки, а також, у разі 

необхідності, проводить Аутентифікацію Держателя картки.  

8.2.5.  Аутентифікація Держателя здійснюється Банком   з використанням Одноразового цифрового пароля, 

направленого Держателю картки в СМС-повідомленні / Push- повідомленні.  

 

8.2.6. Після успішної реєстрації картки в мобільному додатку в захищеному сховищі мобільного пристрою 

формується і зберігається Токен. Токен є унікальним та дозволяє ідентифікувати платіжну картку, що 

використовується при здійсненні платежів за допомогою Google Pay.  

8.2.7. Googele Pay фіксує 10 (десять) останніх операцій по кожної платіжної картці у вигляді історії операцій.  

8.2.8. У разі зареєстрованих у Google Pay декількох платіжних карток Держатель може вибрати одну платіжну картку 

для здійснення по ній платежів за умовчанням.  

8.2.9. Держатель з використанням Google Pay за допомогою відповідного мобільного пристрою може:  

-   здійснювати платежі через POS-термінал, оснащений технологією NFC;  

- здійснювати платежі в мобільних додатках на мобільному пристрої і інтернет сайтах, які підтримують розрахунки 

через Google Pay.  

8.2.10. Держатель платіжної картки, здійснюючи платіж за допомогою Google Pay, реєстрацію картки в мобільному 

додатку, використовуючи при цьому Одноразовий цифровий пароль / Відбиток пальця, підтверджує виникнення і 

використання ним аналога власноручного підпису. Держатель платіжної картки визнає, що електронний документ, 

сформований для здійснення платежу за допомогою  Google Pay є аналогом власноручного підпису поставленого на 

паперовому носії.  

8.2.11. Для видалення підключеної картки з Google Pay здійснюється видалення Токену у мобільному додатку.  

 

8.3. Відповідальність та обов’язки Держателя  

 

8.3.1.  Держатель зобов’язаний видалити Токен з мобільного додатку та видалити мобільний додаток з мобільного 

пристрою у наступних випадках:  

- у випадках зламу мобільного пристрою Держателя або підозри про злам;  

- одержання третіми особами доступу до мобільного пристрою, або виникнення підозри про це чи інше порушення 

безпеки та доступу до мобільного пристрою та/або мобільного додатку тощо;  

- перед передачею мобільного пристрою в користування або у власність третій особі та іншим вибуттям Мобільного 

пристрою з володіння Держателя, яке відбувається за його волевиявленням.  

8.3.2. Видалення Токену може здійснюватися Банком у разі звернення Держателя до відділення  та отримання 

повідомлення від Держателя про ознаки компрометації Токену.  

8.3.3. Держатель розуміє і погоджується з тим, що:  
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- не всі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію товарів, виконання робіт, надання 

послуг, а також не всі установи, які надають фінансові послуги, можуть забезпечити можливість оплати за 

допомогою Google Pay;  

- платіжні системи, установи, які надають фінансові послуги, можуть вводити обмеження, зокрема, за сумами 

операцій з використанням Google Pay та встановлювати свої комісії щодо таких операцій; 

 - здійснення операцій з використанням Google Pay може бути обмежено функціональністю програмного 

забезпечення мобільного пристрою, в тому числі, мобільного додатку;  

- доступ, використання і можливість здійснення операцій з використанням сервісу Google Pay залежить від стану 

мереж бездротового зв'язку, використовуваної Провайдером;  

- з будь-яких питань, пов'язаних з технічною підтримкою мобільного пристрою, вимогами до програмного і 

апаратного забезпечення Держатель картки повинен звертатися безпосередньо до сервісного центру виробника 

такого мобільного пристрою;  

- порядок отримання і обробки будь-якої інформації, одержуваної Провайдером в процесі використання Держателем 

платіжної карти у Google Pay, регулюється договором між Держателем і Провайдером;  

- Провайдери  мають свої умови обслуговування і політики конфіденційності. Передаючи зазначеним особам свої 

персональні дані, використовуючи послуги або відвідуючи сайти в мережі інтернет зазначених осіб, Держатель 

приймає їх умови обслуговування і політики конфіденційності.  

8.3.4. Держатель усвідомлює підвищений ризик та розуміє, що при використанні Google Pay доступ до мобільного 

пристрою Держателя безпосередньо впливає на можливість несанкціонованих Держателем операцій за платіжною 

карткою/додатковою платіжною карткою, а отже Держатель самостійно несе відповідальність за:  

- конфіденційність Одноразових паролів, паролів, ПІН та інших засобів доступу Держателя до мобільного пристрою, 

мобільного додатку, платіжної картки/додаткової платіжної картки;  

- наявність обмежень доступу до мобільного пристрою (систематичне блокування тощо), надійність та достатність 

обраних Держателем засобів обмеження доступу до мобільного пристрою (паролів, біометричних ідентифікаторів, 

часових інтервалів блокування тощо), за наявність та своєчасне оновлення антивірусних програм, встановлених на 

Мобільному пристрої;  

- недопущення використання третіми особами Мобільного пристрою Держателя зі встановленим на ньому 

мобільним додатком;  

- за операції, здійснені за допомогою Google Pay на Мобільному пристрої Держателя;  

- своєчасне повідомлення Банку про необхідність блокування Токену, в тому числі, але не виключно: у випадках 

зламу мобільного пристрою Держателя або підозри про злам, заволодіння мобільним пристроєм Держателя третіми 

особами, втрати або пошкодження мобільного пристрою, одержання третіми особами доступу до мобільного 

пристрою або виникнення підозри про це чи інше порушення безпеки та доступу до мобільного пристрою та/або 

Мобільного додатку тощо; 

 - видалення Токену з мобільного додатку перед видаленням Мобільного додатку з мобільного пристрою;  

- видалення мобільного додатку перед передачею мобільного пристрою в користування або у власність третій особі 

та іншим вибуттям мобільного пристрою з володіння Держателя, яке відбувається за його волевиявленням; 

- виконання інструкцій та правил роботи з мобільним додатком.  

 

8.4. Відповідальність Банку 

 

8.4.1. Банк відповідає за:  

- збереження грошових коштів на картковому рахунку та виконання операцій за картковим рахунком за умови 

дотримання Держателем цих Умов,  Договору, Правил користування платіжними картками, Тарифів Банку;  

- невиконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.  

8.4.2. Банк не несе відповідальності за:  

- роботу сервісу Google Pay;  

- неможливість здійснення операцій за допомогою Google Pay; 

- будь-яке блокування, призупинення, анулювання або припинення використання платіжної картки/додаткової 

платіжної картки за допомогою  Google Pay; 

 - конфіденційність інформації, що зберігається на мобільному пристрої, в мобільному додатку; 

 - підтримку операційної системи мобільного пристрою; 

 - дії Провайдера або будь-якої третьої особи, що здійснюються в рамках обслуговування мобільного додатку, 

сервісу Google Pay; 

 - будь-які обставини, які можуть перервати, перешкодити або іншим чином вплинути на функціонування 

мобільного додатку, сервісу Google Pay (недоступність мережі оператора мобільного зв'язку, обмеження зони 

покриття мережі мобільного зв'язку, перебої в подачі або переривання бездротового з'єднання);  



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

27 

8.4.3. Банк не гарантує конфіденційність і безпеку електронної передачі даних через сторонні підключення, які не 

перебувають під контролем Банку.  

8.4.4. Банк не несе відповідальності за перехоплення трафіку між Держателем і Банком третіми особами і подальше 

його дешифрування. Конфіденційність та безпека передачі даних забезпечуються відповідно до регламентів 

Компанії Google.  

 

       Держатель обізнаний та погоджується з тим, що його персональні дані, які обробляються Банком та компанією 

Visa у зв’язку із роботою сервісу Google Pay, можуть бути оброблені та передані за межі України, як це передбачено 

стандартами Visa. 

 
 

 

РОЗДІЛ 9. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ РЕЗИДЕНТАМ,  НЕРЕЗИДЕНТАМ та 

РЕЗИДЕНТАМ  

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШИХ 

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ  

9.1. Умови Договору БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА: 

«Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ"МОТОР-БАНК"), далі за текстом іменується «БАНК», в особі      , який діє 

на  

підставі      , з одної сторони, та  

Громадянин України      , паспорт: серії      , виданий            , реєстраційний номер облікової картки платника податків      , 

далі за текстом іменується “КЛІЄНТ”, з іншої сторони, що далі за текстом разом  іменуються - “СТОРОНИ”, уклали цей 

Договір про наступне:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

  

1.1. Відповідно до цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (поточні рахунки) в Гривня/долар 

США/євро,       який (які) надалі іменується “Рахунок”, та здійснює за дорученням Клієнта операції за Рахунком відповідно 

до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.  

1.2. Дія цього Договору буде поширюватись також на будь-які інші поточні рахунки (крім карткових), що будуть 

відкриті Банком Клієнту в майбутньому протягом строку дії цього Договору, якщо інше не буде обумовлено Банком та 

Клієнтом при відкритті таких рахунків. Валюта кожного рахунку, що відкривається Клієнтом згідно з цим Договором, 

визначається у заяві на відкриття відповідного рахунку.  

1.3. Проведення за Рахунком операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Клієнта, забороняється. 

Інші обмеження прав Клієнта розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, допускається лише у 

випадках, встановлених чинним законодавством України.  

1.4. Підписавши даний Договір, Клієнт доручає Банку передавати органам державної податкової служби у випадках, 

коли це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття та закриття Рахунка.  

1.5. Підписавши даний Договір, Клієнт як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних" надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках 

картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких 

даних Клієнта в переліку клієнтів Банку) з метою подальшого використання Банком таких даних Клієнта для здійснення 

обслуговування Клієнта згідно з цим Договором, для інформування Клієнта про умови обслуговування у Банку, а також для 

реалізації Банком своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. Обсяг 

персональних даних Клієнта, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка 

інформація про Клієнта та умови цього Договору, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у 

тому числі від третіх осіб. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує про те, що йому повідомлено про його права як 

суб'єкта персональних даних, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору таких даних та осіб, 

яким можуть передаватися його персональні дані.  

1.6. Підписавши даний Договір, Клієнт уповноважує Банк здійснювати на користь Банка договірне списання коштів з 

Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне 

виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, цим 

Договором та нормативними документами Банку.  

1.7. Банк приймає до виконання розрахунковий документ Клієнта за одночасного дотримання таких умов:  

- Якщо зміст і форма розрахункового документа та супровідних документів до нього відповідають вимогам, 

встановленим чинним законодавством України та Банком;  
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- якщо сума розрахункового документа та сума платежу Банку за надання відповідної Банківської послуги (у разі, 

якщо оплата такої послуги здійснюється шляхом договірного списання) не перевищують суму коштів, що є на Рахунку.  

1.8. Банк не приймає до виконання розрахункові документи Клієнта за відсутності чи недостатності коштів на Рахунку, 

якщо інше не передбачено іншим договором, укладеним між Сторонами.  

1.9. Розрахункові документи Клієнта Банк приймає у межах свого операційного часу Банка.  

1.10. Розрахункові документи Клієнта, що надійдуть до Банку протягом його операційного часу Банку, Банк виконує у 

день отримання таких документів або наступного банківського дня.  

1.11. Банк може виконувати розрахункові документи Клієнта з урахуванням сум, що надійдуть на Рахунок протягом 

операційного дня.  

1.12. Банк зараховує кошти, що надійдуть на Рахунок Клієнта, у день їх надходження до Банку або наступного 

банківського дня.  

1.13. У разі невиконання розрахункових документів Клієнта, Банк повертає їх Клієнту не пізніше наступного 

банківського дня із зазначенням причини невиконання.  

1.14. Клієнт може відкликати свої розрахункові документи лише у повній сумі і лише до моменту списання коштів з 

Рахунку за такими розрахунковими документами шляхом подання до Банку відповідного листа про відкликання.  

1.15. У листі про відкликання розрахункового документу Клієнт повинен зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, 

номер Рахунку, найменування та код Банку, номер, дату і суму, зазначені в розрахунковому документі, що відкликається. 

Цей лист засвідчується підписом Клієнта.  

1.16. Банк здійснює операції з обміну (конвертації") іноземних валют 1-ї групи Класифікатора за іншу іноземну валюту 

цієї групи Класифікатора відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку.  

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.  

   2.1. КЛІЄНТ має право:  

  

2.1.1. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій за Рахунком, якщо такі операції передбачені законодавством 

для рахунків відповідного типу і якщо інше не буде передбачено цим Договором.  

2.1.2. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його Рахунку в Банку, за умови дотримання 

вимог чинного законодавства України та цього Договору. Операції по Рахунку можуть бути обмежені або припинені лише у 

випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.  

2.1.3. Одержувати на першу письмову вимогу довідки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.1.4. Надати довіреність іншій особі на право здійснювати операції за Рахунком, оформивши її згідно з чинним 

законодавством.  

2.1.5. Отримувати готівкові кошти у межах коштів, наявних на Рахунку.  

2.1.6. Надати Банку заповідальне розпорядження відносно залишків грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.  

2.1.7. Робити запити по розшуку раніше перерахованих та повернення помилково перерахованих грошових коштів.   

2.1.8. Для здійснення розрахунків з Банком за надані ним Банківські послуги Клієнт може застосовувати будь-які форми 

розрахунків, дозволені чинним законодавством України, у тому числі у готівковій формі, шляхом виконання банківського 

переказу на користь Банка або договірного списання коштів з Рахунка.  

2.1.9. Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів 

та витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових 

договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для 

строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування 

залишків по Рахунку. 

 

   2.2. КЛІЄНТ зобов`язаний:  

2.2.1. Письмово інформувати БАНК про помилково здійснені операції за Рахунком.  

2.2.2. Дотримуватись правил проведення розрахунково-касових операцій, що встановлені чинним 

законодавством України та/або цим Договором.  

Дотримуватися типових форм платіжних документів, наданих Банком.  
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2.2.3. При бажанні зняти готівкою з Рахунку одноразово суму, еквівалентну 3000,00 (Три тисячi грн. 00 коп.) 

Гривня за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку або більше, письмово попередити Банк за 3 (Три) банківських 

дні (без урахування вихідних і святкових).  

2.2.4. Оплачувати виконані Банком операції та надані послуги в день надання цих послуг, за встановленими 

тарифами, які є невід`ємною частиною цього договору (Додаток № 2 до цього Договору),  надалі іменуються “Тарифи”.  

Винагорода за надані Банком згідно цього Договору послуги списується (сплачується) у гривнях. У випадку, якщо винагорода 

визначена у Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої 

вона списується (сплачується).  

2.2.5. У разі, якщо Банк з незалежних від нього причин не може отримати свою винагороду в порядку 

договірного списання згідно з пунктом 2.3.2. цього Договору (зокрема, через відсутність коштів на Рахунку або відсутність 

Рахунку в гривні), самостійно сплатити її Банку згідно з Тарифами за кожну операцію по Рахунку не пізніше дня, наступного 

за днем її здійснення, або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами.  

2.2.6. Надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком 

ідентифікації Клієнта та фінансового моніторингу його операцій, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у 

документах та/або інформації (паспортних даних, адреси місця проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які були 

надані Клієнтом при укладенні цього Договору, у порядку та обсягах, передбачених діючим законодавством України та 

внутрішніми нормативними документами Банку з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, отриманих 

злочинним шляхом. Інформація та/або документи мають бути надані протягом 10 (Десяти) днів з дати отримання письмової 

вимоги Банку або з дати настання відповідних змін.   

2.2.7. Не проводити по Рахунку операцій, що пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.  

2.2.8. Своєчасно сплачувати Банку неустойку (у вигляді штрафів або пені) за неналежне виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором у розмірах, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними 

документами Банку.  

2.2.9. Письмово повідомляти Банк про усі виявлені неточності та помилки у виписках Банка про стан Рахунка 

та інших документах, а також про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком у строк не пізніше 

наступного банківського дня з дня після отримання відповідних документів.  

У разі, якщо у зазначений у цьому підпункті Договору строк Клієнт письмово не повідомить Банк про виявлені 

неточності та помилки у виписках про стан Рахунка та інших документах Банка, а також про невизнання (непідтвердження) 

підсумкового сальдо за Рахунком, вважатиметься, що Клієнт підтвердив відповідність інформації, викладеної у зазначених 

документах, та визнав підсумкове сальдо за Рахунком.  

2.2.10. Письмово повідомляти Банк про помилкове зарахування на Рахунок коштів, що не належать Клієнту, у 

строк не пізніше наступного банківського дня після такого зарахування, а також протягом трьох банківських днів з дня 

виявлення помилкового зарахування на Рахунок коштів або отримання повідомлення про таке помилкове зарахування 

надавати Банку платіжні доручення на повернення коштів їх власникові.  

2.2.11. Забезпечити у день отримання Банківських послуг наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для 

повної оплати Банку відповідних Банківських послуг (у разі, якщо оплата здійснюватиметься шляхом договірного списання).  

2.2.12. Письмово повідомляти Банк про зміну адреси (місце проживання та/або реєстрації"), номерів телефонів, 

факсу та про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, а також надавати документи про відповідні 

зміни Банку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання таких змін.  

2.2.13. У разі залучення Клієнтом кредиту від нерезидента, операції за яким обслуговуються Банком, надавати до 

Банку форми статистичної звітності, визначені чинними Правилами організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, затверджених Національним банком України, у строки, визначені цими правилами.  

2.2.14. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб, в письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання 

шляхом надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору 

вже має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

  

  2.3. БАНК має право:  

  

2.3.1. Відмовити Клієнту у здійсненні операції, якщо документи, необхідні для її здійснення, відсутні або оформлені 

неналежним чином, або якщо операція не відповідає чинному законодавству України та/або умовам цього Договору, а також 

на інших підставах, передбачених цим Договором.  

2.3.2. Одночасно із здійсненням операцій в порядку договірного списання списувати з Рахунку Клієнта плату за надання 

послуг, що надаються Банком відповідно до цього Договору, в розмірі, що визначається Тарифами.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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2.3.3. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених пунктами 

2.2.4. - 2.2.6. цього Договору, Банк має в односторонньому порядку припинити обслуговування Клієнта, попередивши про це 

Клієнта у письмовій формі із зазначенням конкретної дати припинення обслуговування. З дати припинення обслуговування 

Банк припиняє здійснення операцій  з видачі та пересилання коштів та інших операцій передбачених цим договором, окрім  

зарахування коштів на Рахунок.  

2.3.4. Використовувати кошти Клієнта на Рахунку, гарантуючи при цьому Клієнту право безперешкодного 

розпорядження його коштами згідно з цим Договором. За користування коштами Клієнта на Рахунку  сплачуються  відсотки  

згідно з Тарифами Банку. Відсотки зараховуються на рахунок клієнта щомісяця, не пізніше  останнього  робочого дня  місяця, 

за який  нараховуються відсотки.    

               БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури 

виведення Фондом  гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України 

рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку).  

2.3.5. В односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів  та доводити їх до відома Клієнта шляхом розміщення на 

офіційному інтернет-сайті БАНКУ та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ, або іншим, узгодженим 

Сторонами способом. Банк не несе відповідальності за те, що Клієнт не ознайомився з новими Тарифами, за умови, якщо 

Банк належним чином виконав  умови про повідомлення  про нові тарифи, наведені в  Договорі.  

2.3.6. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу та податкового агента відповідно до вимог чинного 

законодавства України при наданні Клієнтові Банківських послуг за цим Договором.  

2.3.7. Отримувати від Клієнта плату за надані Банківські послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифів.  

2.3.8. На виконання розпорядження Клієнта (пункт 1.6 цього Договору) здійснювати на свою користь договірне списання 

з Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне 

виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, цим 

Договором та нормативними документами Банку.  

2.3.9. Право Банку на договірне списання є першочерговим та може здійснюватись Банком у першу чергу по відношенню 

до виконання будь-якого платіжного доручення Клієнта щодо списання коштів з Рахунка.  

2.3.10. Мотивовано, із посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, не приймати до виконання 

розрахункові документи.  

2.3.11. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у разі неподання Клієнтом заявки на отримання готівки у строки, 

визначені цим Договором.  

2.3.12. Використовувати засоби поштового зв'язку, факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного 

обслуговування ("Клієнт-Банк", "Інтернет-Банкінг" тощо) дня повідомлень Клієнта щодо виконання умов цього Договору.  

2.3.13. Надіслання Банком інформації або запитів Клієнту будь-яким із способів, зазначених у цьому підпункті Договору, 

вважається належним повідомленням Клієнта щодо такої інформації або запиту. У разі надіслання інформації або запиту 

Клієнту засобами факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного обслуговування ("КлієнтБанк", 

"Інтернет-Банкінг" тощо) вважається, що відповідну інформацію або запит Клієнт належним чином отримав у день їх 

відправлення Банком.  

2.3.14. Здійснювати в односторонньому порядку зміну номера Рахунка у випадках, передбачених чинним законодав- 

ством України, з подальшим повідомленням про це Клієнта.  

  

2.4. БАНК зобов`язується:  

  

2.4.1. Забезпечити зберігання грошових коштів, які зараховані на Рахунок Клієнта як шляхом внесення їх у готівковій 

формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків, згідно з умовами цього Договору та 

законодавства України.  

2.4.2. Виконувати належним чином оформлені розпорядження Клієнта (письмові заяви та розрахункові документи, що 

надані та підписані Клієнтом) по розпорядженню грошовими коштами на Рахунку, подані протягом операційного дня, з 

урахуванням сум, що надходитимуть на Рахунок протягом операційного дня (поточних надходжень), відповідно до вимог 

законодавства України та інших нормативно-правових актів України, а також умов цього Договору. Тривалість операційного 

дня встановлюється внутрішніми документами Банку.  

2.4.3. Консультувати Клієнта з питань, що мають безпосереднє відношення до розрахунково-касового обслуговування.  

2.4.4. Обслуговування Клієнта здійснювати в робочі дні згідно з встановленим режимом роботи Банку.   

2.4.5. Видавати на письмову вимогу Клієнта виписки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.4.6. Забезпечити конфіденційність інформації щодо руху та залишку коштів на Рахунку Клієнта, за винятком випадків 

надання цієї інформації третім особам, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України. Гарантувати таємницю 
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операцій по Рахунку. Інформація щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, що є банківською таємницею, без його згоди 

може надаватися Банком лише у випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України. 

2.4.7.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб, форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 

1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування 

"МОТОР Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом 

зазначення "ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.  

  

3.1. Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Банку документів для відкриття Рахунку та для 

проведення операцій за Рахунком.  

3.2. У разі притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом валютного законодавства, що сталося з вини 

Клієнта, Клієнт відшкодовує Банку завдані збитки у повному обсязі.  

3.3. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документа Клієнта і всі суперечки, що можуть 

виникнути з цих питань між Клієнтом та отримувачем коштів, мають вирішуватися між ними самостійно.  

3.4. При використанні для здійснення розрахунків електронної пошти, телексного зв'язку або міжнародної 

міжбанківської системи SWIFT Банк не несе відповідальність за несвоєчасне або неналежне виконання банківської операції 

по зарахуванню коштів на рахунок Клієнта у випадку порушення банком - відправником коштів положень і зобов'язань, 

викладених у відповідних міжбанківських договорах про відкриття кореспондентських рахунків, стандартів та правил, що 

регламентують такі розрахунки, та діють на дату здійснення платежу.  

3.5. У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день 

прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який 

нараховуватиметься пеня.  

3.6. У разі, якщо з вини Банку відбудеться несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунка або несвоєчасне 

зарахування коштів, що належать Клієнту, на Рахунок, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від несвоєчасно чи 

помилково списаних коштів або від несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день з моменту вчинення Банком вказаних 

дій до моменту повернення або зарахування коштів.  

3.7. У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню 

у розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на 

Рахунок до моменту їх повернення.  

3.8. У разі, якщо з вини Клієнта останній не одержить або несвоєчасно одержить належним чином замовлену готівку, 

Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми замовленої готівки за кожний день прострочення.  

3.9. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань, передбачених підпунктом 2.2.13 цього Договору, Клієнт сплачує Банку 

штраф в розмірі 340,00 (триста сорок) грн. за кожний випадок такого невиконання.  

3.10. У разі допущення порушень інших положень чинного законодавства України або цього Договору, винна Сторона 

зобов'язана сплатити іншій Стороні неустойку (у вигляді штрафів або пені) у розмірах, визначених чинним законодавством 

України, цим Договором та нормативними документами Банку.  

3.11. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні 

примусового списання (стягнення) коштів несе стягувач.  

3.12. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у 

разі зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором.  

3.13. Банк  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;   

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/


АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

32 

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, 

що містять банківську таємницю Клієнта.  

У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком 

на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

                                                                        

4. ФОРС-МАЖОР.  

  

4.1. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань сталося внаслідок непередбачених умов – форс-мажору, як то стихійні лиха, військові дії 

та ін., або внаслідок зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим 

виконання своїх зобов’язань.  

4.2. Після закінчення форс-мажорних обставин СТОРОНИ докладають усіх можливих зусиль для усунення або 

зменшення наслідків таких обставин.   

  

5. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗМІНИ ДОГОВОРУ. ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ.  

  

5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ та скріплення печаткою БАНКУ і діє 

до дати закриття Рахунку.  

5.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору матимуть силу лише за умови, що вони складені в письмовій формі, 

підписані СТОРОНАМИ та скріплені печаткою Банку, за винятком випадків, передбачених цим Договором або чинним 

законодавством України.  

5.3. Клієнт має право в будь-який час подати заяву про закриття Рахунку, оформлену згідно з вимогами чинного 

законодавства України.  

5.4. Банк за умови попередження Клієнта про наступне закриття Рахунку не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати його 

закриття закриває Рахунок також у будь-якому з наступних випадків:  

- якщо протягом 6 (Шести) місяців з дати його відкриття або протягом 6 (Шести) місяців підряд операції по Рахунку не 

проводились;  

- у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 2.2.6. цього Договору; -  в разі наявності у 

Клієнта простроченої заборгованості перед Банком за цим Договором; -  в інших випадках та з підстав, передбачених 

чинним законодавством України.  

5.5. Незалежно від підстав закриття Рахунку Банк зобов’язаний до фактичного його закриття повернути Клієнту 

залишок коштів, що є на Рахунку, для чого Клієнт у свою чергу зобов’язаний не пізніше ніж за один день до дати закриття 

Рахунку зняти залишок коштів готівкою або надати БАНКУ платіжне доручення про перерахування залишку коштів з 

Рахунку на інший рахунок КЛІЄНТА в Банку чи в іншому банку або зазначити реквізити таких рахунків у заяві на закриття 

Рахунку, якщо вона є підставою для закриття Рахунку.   

5.6. БАНК закриває Рахунок та відмовляється від цього Договір у випадку відсутності операцій по Рахунку протягом 3 

(Трьох) років підряд та відсутності залишку коштів на Рахунку.  

5.7. Будь-які грошові зобов’язання Сторін, що виникли під час дії цього Договору та є невиконаними після припинення 

його дії (розірвання), підлягають належному виконанню на умовах, визначних цим Договором. Припинення дії цього 

Договору (його розірвання) також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його 

дії.  

  

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його Рахунку. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на Рахунку, включаючи відсотки, станом на 

день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків 

в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за Рахунком не може бути меншою 200 000 гривень 

(офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2. Відшкодування коштів, що знаходяться на Рахунку, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної 

валюти України після перерахування суми коштів на Рахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим 

Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації 

відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним 

банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою 
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статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 

встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).  

6.3. БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на Рахунку, всім своїм рухомим і нерухомим майном та 

належними Банку майновими правами.    

6.4. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком 

від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку 

або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК  

  

7.1. Спори  між Банком і Клієнтом вирішуються за згодою сторін, а за відсутності  згоди – у судовому порядку,  

визначеному чинним  законодавством України.  

  

  8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.  

  

8.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному 

примірнику у кожної зі СТОРІН.  

8.2. Всі Додатки до цього Договору, на які зроблені посилання у його тексті, є невід’ємними частинами цього 

Договору.  

8.3. Порядок здійснення Клієнтом розрахунків у формі овердрафту не є предметом цього Договору і 

визначається окремими договорами.  

8.4. Кожна сторінка даного Договору підлягає підписанню повноважними представниками Сторін та 

скріпленню печатками Сторін.   

У разі відсутності з будь-яких причин підписів та печаток Сторін на кожній сторінці даного Договору, він підлягає 

прошиванню та скріпленню підписами та печатками обох Сторін на останньому аркуші Договору із зазначенням кількості 

аркушів Договору.   

При відсутності зазначених у п.8.4. цього Договору умов, даний Договір вважається Сторонами неукладеним.  

8.5. Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і 

надання послуг Клієнту та містить банківську таємницю, Національному банку України, податковим та іншим 

контролюючим органам у разі здійснення перевірки Банку вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання 

послуг Банку, що стосуються діяльності Банку (в тому числі, але не виключно, зовнішнім аудиторським компаніям, 

рейтинговим агенціям тощо), удосконалення або впровадження Банком програмного забезпечення та/або технологій, які 

застосовуються з метою належного виконання цього Договору та  надання послуг Клієнту; стосовно проведення Клієнтом 

валютних та зовнішньоекономічних операцій - іншим банкам, державним органам (у випадках, визначених нормативно-

правовими актами, що регулюють виконання Банком функцій агента валютного контролю). Банк має право надавати 

інформацію у вигляді копій документів, довідок про заборгованість, виписок з рахунків та їх стан, правочини (договори, 

контракти, в тому числі зовнішньоекономічні), письмову інформацію про операції Клієнта, фінансово-економічний стан, 

документи, що знаходяться в юридичній справі.  

В інших випадках надання інформації здійснюється за письмовою згодою Клієнта.  

8.6. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на повідомлення органів державної 

податкової  служби про відкриття/закриття рахунку (-ів).  

8.7. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних 

даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VІ, Клієнт надав Банку право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, 

знищення відомостей про Клієнта) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення 

та інші дії в рамках мети обробки) персональних даних Клієнта з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я Клієнта документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав Клієнт про себе 

під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у 

банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також Клієнт підтверджує, що ознайомлений 

зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону 

України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» 

АТ «МОТОР-БАНК».  
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9.2. Умови Договору БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТА: 

 

«Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК", далі за текстом іменується «БАНК», в особі      , який діє на підставі      , з одної 

сторони, та Громадянин     , паспорт громадянина: серія       виданий            , далі за текстом іменується “КЛІЄНТ”, з іншої 

сторони, що далі за текстом разом  іменуються - “СТОРОНИ”, уклали цей Договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

  

1.1 Відповідно до цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (поточні рахунки),№       який (які) надалі 

іменується “Рахунок”, та здійснює за дорученням Клієнта операції за Рахунком відповідно до умов цього Договору та вимог 

чинного законодавства України.  

1.2 Дія цього Договору буде поширюватись також на будь-які інші поточні рахунки (крім карткових), що будуть 

відкриті Банком Клієнту в майбутньому протягом строку дії цього Договору, якщо інше не буде обумовлено Банком та 

Клієнтом при відкритті таких рахунків. Валюта кожного рахунку, що відкривається Клієнтом згідно з цим Договором, 

визначається у заяві на відкриття відповідного рахунку.  

1.3 Проведення за Рахунком операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Клієнта, забороняється. 

Інші обмеження прав Клієнта розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, допускається лише у 

випадках, встановлених чинним законодавством України.  

1.4 Підписавши даний Договір, Клієнт доручає Банку передавати органам державної податкової служби у випадках, 

коли це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття та закриття Рахунка.  

1.5 Підписавши даний Договір, Клієнт як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних" надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках 

картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких 

даних Клієнта в переліку клієнтів Банку) з метою подальшого використання Банком таких даних Клієнта для здійснення 

обслуговування Клієнта згідно з цим Договором, для інформування Клієнта про умови обслуговування у Банку, а також для 

реалізації Банком своїх прав та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. Обсяг 

персональних даних Клієнта, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка 

інформація про Клієнта та умови цього Договору, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у 

тому числі від третіх осіб. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує про те, що йому повідомлено про його права як 

суб'єкта персональних даних, визначені Законом України "Про захист персональних даних", мету збору таких даних та осіб, 

яким можуть передаватися його персональні дані.  

1.6 Підписавши даний Договір, Клієнт уповноважує Банк здійснювати на користь Банка договірне списання коштів з 

Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки          (у вигляді штрафів або пені) за 

неналежне виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, 

цим Договором та нормативними документами Банку.  

1.7 Банк приймає до виконання розрахунковий документ Клієнта за одночасного дотримання таких умов:  

- Якщо зміст і форма розрахункового документа та супровідних документів до нього відповідають вимогам, 

встановленим чинним законодавством України та Банком;  

- якщо сума розрахункового документа та сума платежу Банку за надання відповідної Банківської послуги (у разі, 

якщо оплата такої послуги здійснюється шляхом договірного списання) не перевищують суму коштів, що є на Рахунку.  

1.8 Банк не приймає до виконання розрахункові документи Клієнта за відсутності чи недостатності коштів на Рахунку, 

якщо інше не передбачено іншим договором, укладеним між Сторонами.  

1.9 Розрахункові документи Клієнта Банк приймає у межах свого операційного часу Банка.  

1.10 Розрахункові документи Клієнта, що надійдуть до Банку протягом його операційного часу Банку, Банк виконує у 

день отримання таких документів або наступного банківського дня.  

1.11 Банк може виконувати розрахункові документи Клієнта з урахуванням сум, що надійдуть на Рахунок протягом 

операційного дня.  

1.12 Банк зараховує кошти, що надійдуть на Рахунок Клієнта, у день їх надходження до Банку або наступного 

банківського дня.  

1.13 У разі невиконання розрахункових документів Клієнта, Банк повертає їх Клієнту не пізніше наступного 

банківського дня із зазначенням причини невиконання.  

1.14 Клієнт може відкликати свої розрахункові документи лише у повній сумі і лише до моменту списання коштів з 

Рахунку за такими розрахунковими документами шляхом подання до Банку відповідного листа про відкликання.  
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1.15 У листі про відкликання розрахункового документу Клієнт повинен зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, 

номер Рахунку, найменування та код Банку, номер, дату і суму, зазначені в розрахунковому документі, що відкликається. 

Цей лист засвідчується підписом Клієнта.  

1.16 Банк здійснює операції з обміну (конвертації") іноземних валют 1-ї групи Класифікатора за іншу іноземну валюту 

цієї групи Класифікатора відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку.  

1.17 Зарахування на Рахунок доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються Клієнту іншою фізичною 

особою - нерезидентом в рамках цього Договору не допускається, для цього Клієнт має відкрити інший окремий поточний 

рахунок.  

 2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.  

   2.1. КЛІЄНТ має право:  

  

2.1.1. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій за Рахунком, якщо такі операції передбачені законодавством 

для рахунків відповідного типу і якщо інше не буде передбачено цим Договором.  

2.1.2. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його Рахунку в Банку, за умови дотримання 

вимог чинного законодавства України та цього Договору. Операції по Рахунку можуть бути обмежені або припинені лише 

у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.  

2.1.3. Одержувати на першу письмову вимогу довідки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.1.4. Надати довіреність іншій особі на право здійснювати операції за Рахунком, оформивши її згідно з чинним 

законодавством.  

2.1.5. Отримувати готівкові кошти у межах коштів, наявних на Рахунку.  

2.1.6. Надати Банку заповідальне розпорядження відносно залишків грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.  

2.1.7. Робити запити по розшуку раніше перерахованих та повернення помилково перерахованих грошових коштів.   

2.1.8. Для здійснення розрахунків з Банком за надані ним Банківські послуги Клієнт може застосовувати будь-які форми 

розрахунків, дозволені чинним законодавством України, у тому числі у готівковій формі, шляхом виконання банківського 

переказу на користь Банка або договірного списання коштів з Рахунка.  

2.1.9. Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок його доходів 

та витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для строкових 

договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків по 

Рахунку. 

  2.2. КЛІЄНТ зобов`язаний:  

  

2.2.1. Письмово інформувати БАНК про помилково здійснені операції за Рахунком.  

2.2.2. Дотримуватись правил проведення розрахунково-касових операцій, що встановлені чинним законодавством 

України та/або цим Договором.  

Дотримуватися типових форм платіжних документів, наданих Банком.  

2.2.3. При бажанні зняти готівкою з Рахунку одноразово суму, еквівалентну 3000,00 (Три тисячі)             доларів США за 

офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку або більше, письмово попередити Банк за  3 (Три) банківських дні (без 

урахування вихідних і святкових).  

2.2.4. Оплачувати виконані Банком операції та надані послуги в день надання цих послуг, за встановленими тарифами, 

які є невід`ємною частиною цього договору (Додаток №3 до цього Договору),  надалі іменуються “Тарифи”.  Винагорода за 

надані Банком згідно цього Договору послуги списується (сплачується) у гривнях. У випадку, якщо винагорода визначена у 

Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої вона 

списується (сплачується).  

2.2.5. У разі, якщо Банк з незалежних від нього причин не може отримати свою винагороду в порядку договірного 

списання згідно з пунктом 2.3.2. цього Договору (зокрема, через відсутність коштів на Рахунку або відсутність Рахунку в 

гривні), самостійно сплатити її Банку згідно з Тарифами за кожну операцію по Рахунку не пізніше дня, наступного за днем 

її здійснення, або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами.  

2.2.6. Надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком ідентифікації 

Клієнта та фінансового моніторингу його операцій, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або 

інформації (паспортних даних, адреси місця проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які були надані Клієнтом 

при укладенні цього Договору, у порядку та обсягах, передбачених діючим законодавством України та внутрішніми 

нормативними документами Банку з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Інформація та/або документи мають бути надані протягом 10 (Десяти) днів з дати отримання письмової вимоги 

Банку або з дати настання відповідних змін.   
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2.2.7. Не проводити по Рахунку операцій, що пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.  

2.2.8. Своєчасно сплачувати Банку неустойку (у вигляді штрафів або пені) за неналежне виконання своїх зобов'язань за 

цим Договором у розмірах, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними документами 

Банку.  

2.2.9. Письмово повідомляти Банк про усі виявлені неточності та помилки у виписках Банка про стан Рахунка та інших 

документах, а також про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком у строк не пізніше наступного 

банківського дня з дня після отримання відповідних документів.  

У разі, якщо у зазначений у цьому підпункті Договору строк Клієнт письмово не повідомить Банк про виявлені неточності 

та помилки у виписках про стан Рахунка та інших документах Банка, а також про невизнання (непідтвердження) 

підсумкового сальдо за Рахунком, вважатиметься, що Клієнт підтвердив відповідність інформації, викладеної у зазначених 

документах, та визнав підсумкове сальдо за Рахунком.  

2.2.10. Письмово повідомляти Банк про помилкове зарахування на Рахунок коштів, що не належать Клієнту, у строк не 

пізніше наступного банківського дня після такого зарахування, а також протягом трьох банківських днів з дня виявлення 

помилкового зарахування на Рахунок коштів або отримання повідомлення про таке помилкове зарахування надавати Банку 

платіжні доручення на повернення коштів їх власникові.  

2.2.11. Забезпечити у день отримання Банківських послуг наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної 

оплати Банку відповідних Банківських послуг (у разі, якщо оплата здійснюватиметься шляхом договірного списання).  

2.2.12. Письмово повідомляти Банк про зміну адреси (місце проживання та/або реєстрації"), номерів телефонів, факсу та 

про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, а також надавати документи про відповідні зміни 

Банку протягом одного місяця з дня настання таких змін.  

2.2.13. У разі залучення Клієнтом кредиту від нерезидента, операції за яким обслуговуються Банком, надавати до Банку 

форми статистичної звітності, визначені чинними Правилами організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, затверджених Національним банком України, у строки, визначені цими правилами.  

2.2.14. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору 

вже має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-

якому відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

 

  2.3. БАНК має право:  

  

2.3.1 Відмовити Клієнту у здійсненні операції, якщо документи, необхідні для її здійснення, відсутні або оформлені 

неналежним чином, або якщо операція не відповідає чинному законодавству України та/або умовам цього Договору, а також 

на інших підставах, передбачених цим Договором.  

2.3.2 Одночасно із здійсненням операцій в порядку договірного списання списувати з Рахунку Клієнта плату за надання 

послуг, що надаються Банком відповідно до цього Договору, в розмірі, що визначається Тарифами.  

2.3.3 У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених пунктами 

2.2.4. - 2.2.6. цього Договору, Банк має в односторонньому порядку припинити обслуговування Клієнта, попередивши про 

це Клієнта у письмовій формі із зазначенням конкретної дати припинення обслуговування. З дати припинення 

обслуговування Банк припиняє здійснення операцій  з видачі та пересилання коштів та інших операцій передбачених цим 

договором, окрім  зарахування коштів на Рахунок.  

2.3.4 Використовувати кошти Клієнта на Рахунку, гарантуючи при цьому Клієнту право безперешкодного 

розпорядження його коштами згідно з цим Договором. За користування коштами Клієнта на Рахунку  сплачуються  відсотки  

згідно з Тарифами Банку. Відсотки зараховуються на рахунок клієнта щомісяця, не пізніше  останнього  робочого дня  

місяця, за який  нараховуються відсотки.    

                        БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення 

Фондом  гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про 

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

2.3.5 В односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів  та доводити їх до відома Клієнта шляхом розміщення на 

офіційному інтернет-сайті БАНКУ та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ, або іншим, узгодженим 

Сторонами способом. Банк не несе відповідальності за те, що Клієнт не ознайомився з новими Тарифами, за умови, якщо 

Банк належним чином виконав  умови про повідомлення  про нові тарифи, наведені в  Договорі.  

2.3.6 Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу та податкового агента відповідно до вимог чинного 

законодавства України при наданні Клієнтові Банківських послуг за цим Договором.  

2.3.7 Отримувати від Клієнта плату за надані Банківські послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифів.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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2.3.8 На виконання розпорядження Клієнта (пункт 1.6 цього Договору) здійснювати на свою користь договірне списання 

з Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне 

виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, цим 

Договором та нормативними документами Банку.  

2.3.9 Право Банку на договірне списання є першочерговим та може здійснюватись Банком у першу чергу по відношенню 

до виконання будь-якого платіжного доручення Клієнта щодо списання коштів з Рахунка.  

2.3.10 Мотивовано, із посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, не приймати до виконання 

розрахункові документи.  

2.3.11 Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у разі неподання Клієнтом заявки на отримання готівки у строки, 

визначені цим Договором.  

2.3.12 Використовувати засоби поштового зв'язку, факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного 

обслуговування ("Клієнт-Банк", "Інтернет-Банкінг" тощо) дня повідомлень Клієнта щодо виконання умов цього Договору.  

2.3.13 Надіслання Банком інформації або запитів Клієнту будь-яким із способів, зазначених у цьому підпункті Договору, 

вважається належним повідомленням Клієнта щодо такої інформації або запиту. У разі надіслання інформації або запиту 

Клієнту засобами факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного обслуговування ("Клієнт-Банк", 

"Інтернет-Банкінг" тощо) вважається, що відповідну інформацію або запит Клієнт належним чином отримав у день їх 

відправлення Банком.  

2.3.14 Здійснювати в односторонньому порядку зміну номера Рахунка у випадках, передбачених чинним  

законодавством України, з подальшим повідомленням про це Клієнта.  

 2.4. БАНК зобов`язується:  

  

2.4.1. Забезпечити зберігання грошових коштів, які зараховані на Рахунок Клієнта як шляхом внесення їх у готівковій 

формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків, згідно з умовами цього Договору та 

законодавства України.  

2.4.2. Виконувати належним чином оформлені розпорядження Клієнта (письмові заяви та розрахункові документи, що 

надані та підписані Клієнтом) по розпорядженню грошовими коштами на Рахунку, подані протягом операційного дня, з 

урахуванням сум, що надходитимуть на Рахунок протягом операційного дня (поточних надходжень), відповідно до вимог 

законодавства України та інших нормативно-правових актів України, а також умов цього Договору. Тривалість операційного 

дня встановлюється внутрішніми документами Банку.  

2.4.3. Консультувати Клієнта з питань, що мають безпосереднє відношення до розрахунково-касового обслуговування.  

2.4.4. Обслуговування Клієнта здійснювати в робочі дні згідно з встановленим режимом роботи Банку.   

2.4.5. Видавати на письмову вимогу Клієнта виписки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.4.6. Забезпечити конфіденційність інформації щодо руху та залишку коштів на Рахунку Клієнта, за винятком випадків 

надання цієї інформації третім особам, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України. Гарантувати таємницю 

операцій по Рахунку. Інформація щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, що є банківською таємницею, без його згоди 

може надаватися Банком лише у випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України.  

2.4.7. Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб, форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 

1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування 

"МОТОР Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.  

  

3.1 Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Банку документів для відкриття Рахунку та 

для проведення операцій за Рахунком.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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3.2 У разі притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом валютного законодавства, що сталося з вини 

Клієнта, Клієнт відшкодовує Банку завдані збитки у повному обсязі.  

3.3 Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документа Клієнта і всі суперечки, що 

можуть виникнути з цих питань між Клієнтом та отримувачем коштів, мають вирішуватися між ними самостійно.  

3.4 При використанні для здійснення розрахунків електронної пошти, телексного зв'язку або міжнародної 

міжбанківської системи SWIFT Банк не несе відповідальність за несвоєчасне або неналежне виконання банківської операції 

по зарахуванню коштів на рахунок Клієнта у випадку порушення банком - відправником коштів положень і зобов'язань, 

викладених у відповідних міжбанківських договорах про відкриття кореспондентських рахунків, стандартів та правил, що 

регламентують такі розрахунки, та діють на дату здійснення платежу.  

3.5 У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день 

прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який 

нараховуватиметься пеня.  

3.6 У разі, якщо з вини Банку відбудеться несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунка або несвоєчасне 

зарахування коштів, що належать Клієнту, на Рахунок, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від несвоєчасно чи 

помилково списаних коштів або від несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день з моменту вчинення Банком вказаних 

дій до моменту повернення або зарахування коштів.  

3.7 У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню 

у розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на 

Рахунок до моменту їх повернення.  

3.8 У разі, якщо з вини Клієнта останній не одержить або несвоєчасно одержить належним чином замовлену готівку, 

Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми замовленої готівки за кожний день прострочення.  

3.9 У разі невиконання Клієнтом зобов'язань, передбачених підпунктом 2.2.13 цього Договору, Клієнт сплачує Банку 

штраф в розмірі 340,00 (триста сорок) грн. за кожний випадок такого невиконання.  

3.10 У разі допущення порушень інших положень чинного законодавства України або цього Договору, винна Сторона 

зобов'язана сплатити іншій Стороні неустойку (у вигляді штрафів або пені) у розмірах, визначених чинним законодавством 

України, цим Договором та нормативними документами Банку.  

3.11 Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні 

примусового списання (стягнення) коштів несе стягувач.  

3.12 Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору 

у разі зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором.  

3.13 Банк  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв 

інформації, що містять банківську таємницю Клієнта.  

У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком 

на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

                                                                               4. ФОРС-МАЖОР.  

  

4.1. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань сталося внаслідок непередбачених умов – форс-мажору, як то стихійні лиха, військові дії 

та ін., або внаслідок зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим 

виконання своїх зобов’язань.  

4.2. Після закінчення форс-мажорних обставин СТОРОНИ докладають усіх можливих зусиль для усунення або 

зменшення наслідків таких обставин.   

 5. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗМІНИ ДОГОВОРУ. ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ.  

  

5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ та скріплення печаткою БАНКУ і 

діє до дати закриття Рахунку.  

5.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору матимуть силу лише за умови, що вони складені в письмовій 

формі, підписані СТОРОНАМИ та скріплені печаткою Банку, за винятком випадків, передбачених цим Договором або 

чинним законодавством України.  
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5.3. Клієнт має право в будь-який час подати заяву про закриття Рахунку, оформлену згідно з вимогами чинного 

законодавства України.  

5.4. Банк за умови попередження Клієнта про наступне закриття Рахунку не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати 

його закриття закриває Рахунок також у будь-якому з наступних випадків:  

- якщо протягом 6 (Шести) місяців з дати його відкриття або протягом 6 (Шести) місяців підряд операції по Рахунку 

не проводились;  

- у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 2.2.6. цього Договору; -  в разі 

наявності у Клієнта простроченої заборгованості перед Банком за цим Договором; -  в інших випадках та з підстав, 

передбачених чинним законодавством України.  

5.5. Незалежно від підстав закриття Рахунку Банк зобов’язаний до фактичного його закриття повернути Клієнту 

залишок коштів, що є на Рахунку, для чого Клієнт у свою чергу зобов’язаний не пізніше ніж за один день до дати закриття 

Рахунку зняти залишок коштів готівкою або надати БАНКУ платіжне доручення про перерахування залишку коштів з 

Рахунку на інший рахунок КЛІЄНТА в Банку чи в іншому банку або зазначити реквізити таких рахунків у заяві на закриття 

Рахунку, якщо вона є підставою для закриття Рахунку.  

     

5.6. БАНК закриває Рахунок та відмовляється від цього Договору у випадку відсутності операцій по Рахунку протягом 

3 (Трьох) років підряд та відсутності залишку коштів на Рахунку.  

5.7. Будь-які грошові зобов’язання Сторін, що виникли під час дії цього Договору та є невиконаними після припинення 

його дії (розірвання), підлягають належному виконанню на умовах, визначних цим Договором. Припинення дії цього 

Договору (його розірвання) також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його 

дії.   

  

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його Рахунку. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на Рахунку, включаючи відсотки, станом на 

день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків 

в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за Рахунком не може бути меншою 200 000 гривень 

(офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2. Відшкодування коштів, що знаходяться на Рахунку, в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної 

валюти України після перерахування суми коштів на Рахунку за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим 

Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації 

відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним 

банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою 

статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 

встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).  

6.3. БАНК гарантує повернення коштів, що знаходяться на Рахунку, всім своїм рухомим і нерухомим майном та 

належними Банку майновими правами.  

6.4. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком 

від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку 

або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК  

7.1. Спори  між Банком і Клієнтом вирішуються за згодою сторін, а за відсутності  згоди – у судовому порядку, визначеному 

чинним  законодавством України.  

 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.  

  

8.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному 

примірнику у кожної зі СТОРІН.  

8.2. Всі Додатки до цього Договору, на які зроблені посилання у його тексті, є невід’ємними частинами цього Договору.  

8.3. Порядок здійснення Клієнтом розрахунків у формі овердрафту не є предметом цього Договору і визнача-ється 

окремими договорами.  

8.4. Кожна сторінка даного Договору підлягає підписанню повноважними представниками Сторін та скріпленню 

печатками Сторін.   
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У разі відсутності з будь-яких причин підписів та печаток Сторін на кожній сторінці даного Договору, він підлягає 

прошиванню та скріпленню підписами та печатками обох Сторін на останньому аркуші Договору із зазначенням кількості 

аркушів Договору.   

При відсутності зазначених у п.8.4. цього Договору умов, даний Договір вважається  Сторонами неукладеним.  

8.5. Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і надання 

послуг Клієнту та містить банківську таємницю, Національному банку України, податковим та іншим контролюючим 

органам у разі здійснення перевірки Банку вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання послуг Банку, 

що стосуються діяльності Банку (в тому числі, але не виключно, зовнішнім аудиторським компаніям, рейтинговим агенціям 

тощо), удосконалення або впровадження Банком програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою 

належного виконання цього Договору та  надання послуг Клієнту; стосовно проведення Клієнтом валютних та 

зовнішньоекономічних операцій - іншим банкам, державним органам (у випадках, визначених нормативно-правовими 

актами, що регулюють виконання Банком функцій агента валютного контролю). Банк має право надавати інформацію у 

вигляді копій документів, довідок про заборгованість, виписок з рахунків та їх стан, правочини (договори, контракти, в тому 

числі зовнішньоекономічні), письмову інформацію про операції Клієнта, фінансово-економічний стан, документи, що 

знаходяться в юридичній справі.  

В інших випадках надання інформації здійснюється за письмовою згодою Клієнта.  

8.6. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на повідомлення органів державної податкової  

служби про відкриття/закриття рахунку (-ів).  

8.7. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, Клієнт надав Банку право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей 

про Клієнта) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках 

мети обробки) персональних даних Клієнта з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я 

Клієнта документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав Клієнт про себе під час укладання 

даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських 

установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення 

реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної 

звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОРБАНК", також Клієнт підтверджує, що ознайомлений зі своїми 

правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про 

захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-

БАНК».  
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9.3. Умови Договору БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СТИПЕНДІЇ, ПЕНСІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ 

СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ: 

«Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ"МОТОР-БАНК"), далі за текстом іменується «БАНК», в особі      , 

який діє на підставі      , з одної сторони, та  

Громадянин ___________      , паспорт: серії      , виданий            , реєстраційний номер облікової картки платника 

податків     , далі за текстом іменується “КЛІЄНТ”, з другої сторони, що далі за текстом разом  іменуються - “СТОРОНИ”, 

уклали цей Договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

1.1. Відповідно до цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний рахунок (поточні рахунки),       який (які) надалі 

іменується “Рахунок”, та здійснює за дорученням Клієнта операції за Рахунком відповідно до умов цього Договору та вимог 

чинного законодавства України.  

1.2. Дія цього Договору буде поширюватись також на будь-які інші поточні рахунки (крім карткових), що будуть відкриті 

Банком Клієнту в майбутньому протягом строку дії цього Договору, якщо інше не буде обумовлено Банком та Клієнтом при 

відкритті таких рахунків. Валюта кожного рахунку, що відкривається Клієнтом згідно з цим Договором, визначається у заяві на 

відкриття відповідного рахунку.  

1.3. Рахунок призначається виключно для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших 

передбачених законом соціальних виплат. Проведення за Рахунком операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької 

діяльності Клієнта, забороняється. Інші обмеження прав Клієнта розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на 

Рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.  

1.4. Підписавши даний Договір, Клієнт доручає Банку передавати органам державної податкової служби у випадках, коли 

це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття та закриття Рахунка.  

1.5. Підписавши даний Договір, Клієнт як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних" надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках картотек, 

в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних Клієнта в 

переліку клієнтів Банку) з метою подальшого використання Банком таких даних Клієнта для здійснення обслуговування Клієнта 

згідно з цим Договором, для інформування Клієнта про умови обслуговування у Банку, а також для реалізації Банком своїх прав 

та обов'язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких 

Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Клієнта та умови цього 

Договору, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у тому числі від третіх осіб. Укладенням цього 

Договору  

Клієнт підтверджує про те, що йому повідомлено про його права як суб'єкта персональних даних, визначені Законом 

України "Про захист персональних даних", мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.  

1.6. Підписавши даний Договір, Клієнт уповноважує Банк здійснювати на користь Банка договірне списання коштів з 

Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне 

виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, цим Договором 

та нормативними документами Банку.  

1.7. Банк приймає до виконання розрахунковий документ Клієнта за одночасного дотримання таких умов:  

- Якщо зміст і форма розрахункового документа та супровідних документів до нього відповідають вимогам, встановленим чинним 

законодавством України та Банком;  

- якщо сума розрахункового документа та сума платежу Банку за надання відповідної Банківської послуги (у разі, якщо оплата 

такої послуги здійснюється шляхом договірного списання) не перевищують суму коштів, що є на Рахунку.  

1.8. Банк не приймає до виконання розрахункові документи Клієнта за відсутності чи недостатності коштів на Рахунку, 

якщо інше не передбачено іншим договором, укладеним між Сторонами.  

1.9. Розрахункові документи Клієнта Банк приймає у межах свого операційного часу Банка.  

1.10. Розрахункові документи Клієнта, що надійдуть до Банку протягом його операційного часу Банку, Банк виконує у день 

отримання таких документів або наступного банківського дня.  

1.11. Банк може виконувати розрахункові документи Клієнта з урахуванням сум, що надійдуть на Рахунок протягом 

операційного дня.  

1.12. Банк зараховує кошти, що надійдуть на Рахунок Клієнта, у день їх надходження до Банку або наступного банківського 

дня.  

1.13. У разі невиконання розрахункових документів Клієнта, Банк повертає їх Клієнту не пізніше наступного банківського 

дня із зазначенням причини невиконання.  
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1.14. Клієнт може відкликати свої розрахункові документи лише у повній сумі і лише до моменту списання коштів з Рахунку 

за такими розрахунковими документами шляхом подання до Банку відповідного листа про відкликання.  

1.15. У листі про відкликання розрахункового документу Клієнт повинен зазначити своє прізвище, ім'я та по батькові, номер 

Рахунку, найменування та код Банку, номер, дату і суму, зазначені в розрахунковому документі, що відкликається. Цей лист 

засвідчується підписом Клієнта.  

1.16. Банк здійснює операції з обміну (конвертації") іноземних валют 1-ї групи Класифікатора за іншу іноземну валюту цієї 

групи Класифікатора відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку.  

  

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН.  

   2.1. КЛІЄНТ має право:  

2.1.1. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій за Рахунком, якщо такі операції передбачені 

законодавством для рахунків відповідного типу і якщо інше не буде передбачено цим Договором.  

2.1.2. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його Рахунку в Банку, за умови 

дотримання вимог чинного законодавства України та цього Договору. Операції по Рахунку можуть бути обмежені або припинені 

лише у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.  

2.1.3. Одержувати на першу письмову вимогу довідки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.1.4. Надати довіреність іншій особі на право здійснювати операції за Рахунком, оформивши її згідно з чинним 

законодавством.  

2.1.5. Отримувати готівкові кошти у межах коштів, наявних на Рахунку.  

2.1.6. Надати Банку заповідальне розпорядження відносно залишків грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.  

2.1.7. Робити запити по розшуку раніше перерахованих та повернення помилково перерахованих грошових коштів.   

2.1.8. Для здійснення розрахунків з Банком за надані ним Банківські послуги Клієнт може застосовувати будь-які 

форми розрахунків, дозволені чинним законодавством України, у тому числі у готівковій формі, шляхом виконання банківського 

переказу на користь Банка або договірного списання коштів з Рахунка. 

2.1.9. Клієнт під час укладення даного Договору може вимагати, а Банк зобов’язується надати Клієнту розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з нарахуванням процентів на залишки по Рахунку, в якому зазначається така інформація на 

дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення залишків по Рахунку, зазначений у договорі (для строкових 

договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з Клієнта, за весь строк розміщення розміщення залишків по Рахунку (для 

строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати Клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговування залишків 

по Рахунку. 

  

   2.2. КЛІЄНТ зобов`язаний:  

2.2.1. Письмово інформувати БАНК про помилково здійснені операції за Рахунком.  

2.2.2. Дотримуватись правил проведення розрахунково-касових операцій, що встановлені чинним законодавством 

України та/або цим Договором.  

Дотримуватися типових форм платіжних документів, наданих Банком.  

2.2.3. При бажанні зняти готівкою з Рахунку одноразово суму, еквівалентну 3000,00 (Три тисячі) доларів США за 

офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку або більше, письмово попередити Банк за 3 (Три) банківських дні (без 

урахування вихідних і святкових).  

2.2.4. Оплачувати виконані Банком операції та надані послуги в день надання цих послуг, за встановленими 

тарифами, які є невід`ємною частиною цього договору (Додаток №3 до цього Договору),  надалі іменуються “Тарифи”.  

  Винагорода за надані Банком згідно цього Договору послуги списується (сплачується) у гривнях. У випадку, якщо 

винагорода визначена у Тарифах в процентному співвідношенні, її розмір визначається у відсотках від суми операції, за 

проведення якої вона списується (сплачується).  

2.2.5. У разі, якщо Банк з незалежних від нього причин не може отримати свою винагороду в порядку договірного 

списання згідно з пунктом 2.3.2. цього Договору (зокрема, через відсутність коштів на Рахунку або відсутність Рахунку в гривні), 

самостійно сплатити її Банку згідно з Тарифами за кожну операцію по Рахунку не пізніше дня, наступного за днем її здійснення, 

або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами.  

2.2.6. Надавати на першу вимогу Банку документи та/або відомості, необхідні для здійснення Банком ідентифікації 

Клієнта та фінансового моніторингу його операцій, а також своєчасно повідомляти Банк про всі зміни у документах та/або 

інформації (паспортних даних, адреси місця проживання та реєстрації, контактні реквізити тощо), які були надані Клієнтом при 

укладенні цього Договору, у порядку та обсягах, передбачених діючим законодавством України та внутрішніми нормативними 

документами Банку з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Інформація 
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та/або документи мають бути надані протягом 10 (Десяти) днів з дати отримання письмової вимоги Банку або з дати настання 

відповідних змін.                 2.2.7. Не проводити по Рахунку операцій, що пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.  

2.2.8. Своєчасно сплачувати Банку неустойку (у вигляді штрафів або пені) за неналежне виконання своїх зобов'язань 

за цим Договором у розмірах, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними документами 

Банку.  

2.2.9. Письмово повідомляти Банк про усі виявлені неточності та помилки у виписках Банка про стан Рахунка та 

інших документах, а також про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком у строк не пізніше наступного 

банківського дня з дня після отримання відповідних документів.  

У разі, якщо у зазначений у цьому підпункті Договору строк Клієнт письмово не повідомить Банк про виявлені 

неточності та помилки у виписках про стан Рахунка та інших документах Банка, а також про невизнання (непідтвердження) 

підсумкового сальдо за Рахунком, вважатиметься, що Клієнт підтвердив відповідність інформації, викладеної у зазначених 

документах, та визнав підсумкове сальдо за Рахунком.  

2.2.10. Письмово повідомляти Банк про помилкове зарахування на Рахунок коштів, що не належать Клієнту, у строк 

не пізніше наступного банківського дня після такого зарахування, а також протягом трьох банківських днів з дня виявлення 

помилкового зарахування на Рахунок коштів або отримання повідомлення про таке помилкове зарахування надавати Банку 

платіжні доручення на повернення коштів їх власникові.  

2.2.11. Забезпечити у день отримання Банківських послуг наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної 

оплати Банку відповідних Банківських послуг (у разі, якщо оплата здійснюватиметься шляхом договірного списання).  

2.2.12. Письмово повідомляти Банк про зміну адреси (місце проживання та/або реєстрації"), номерів телефонів, факсу 

та про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, а також надавати документи про відповідні зміни 

Банку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання таких змін.  

2.2.13. У разі залучення Клієнтом кредиту від нерезидента, операції за яким обслуговуються Банком, надавати до 

Банку форми статистичної звітності, визначені чинними Правилами організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, затверджених Національним банком України, у строки, визначені цими правилами. 

2.2.14. Клієнт зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб, в письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів 

інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Клієнт зобов’язується підтвердити її одержання 

шляхом надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Клієнт до укладання цього Договору 

вже має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

 

  2.3. БАНК має право:  

2.3.1. Відмовити Клієнту у здійсненні операції, якщо документи, необхідні для її здійснення, відсутні або оформлені 

неналежним чином, або якщо операція не відповідає чинному законодавству України та/або умовам цього Договору, а також на 

інших підставах, передбачених цим Договором.  

2.3.2. Одночасно із здійсненням операцій в порядку договірного списання списувати з Рахунку Клієнта плату за надання 

послуг, що надаються Банком відповідно до цього Договору, в розмірі, що визначається Тарифами. 2.3.3. У випадку невиконання 

або несвоєчасного виконання Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених пунктами 2.2.4. - 2.2.6. цього Договору, Банк має 

в односторонньому порядку припинити обслуговування Клієнта, попередивши про це Клієнта у письмовій формі із зазначенням 

конкретної дати припинення обслуговування. З дати припинення обслуговування Банк припиняє здійснення операцій  з видачі 

та пересилання коштів та інших операцій передбачених цим договором, окрім  зарахування коштів на Рахунок.  

2.3.4. Використовувати кошти Клієнта на Рахунку, гарантуючи при цьому Клієнту право безперешкодного розпорядження 

його коштами згідно з цим Договором. За користування коштами Клієнта на Рахунку  сплачуються  відсотки  згідно з Тарифами 

Банку. Відсотки зараховуються на рахунок клієнта щомісяця, не пізніше  останнього  робочого дня  місяця, за який  

нараховуються відсотки.    

             БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

2.3.5. В односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів та доводити їх до відома Клієнта шляхом розміщення на 

офіційному інтернет-сайті БАНКУ та інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ, або іншим, узгодженим 

Сторонами способом. Банк не несе відповідальності за те, що Клієнт не ознайомився з новими Тарифами, за умови, якщо Банк 

належним чином виконав  умови про повідомлення  про нові тарифи, наведені в  Договорі.  

2.3.6. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу та податкового агента відповідно до вимог чинного 

законодавства України при наданні Клієнтові Банківських послуг за цим Договором.  

2.3.7. Отримувати від Клієнта плату за надані Банківські послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифів.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/


АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

44 

2.3.8. На виконання розпорядження Клієнта (пункт 1.6 цього Договору) здійснювати на свою користь договірне списання з 

Рахунка у розмірі, що становитиме вартість наданих Банком Клієнту Банківських послуг, визначену відповідно до Тарифів, 

нормативних документів Банку та положень цього Договору, у розмірі неустойки (у вигляді штрафів або пені) за неналежне 

виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором, визначеної згідно з чинним законодавством України, цим Договором 

та нормативними документами Банку.  

2.3.9. Право Банку на договірне списання є першочерговим та може здійснюватись Банком у першу чергу по відношенню до 

виконання будь-якого платіжного доручення Клієнта щодо списання коштів з Рахунка.  

2.3.10. Мотивовано, із посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, не приймати до виконання 

розрахункові документи.  

2.3.11. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у разі неподання Клієнтом заявки на отримання готівки у строки, 

визначені цим Договором.  

2.3.12. Використовувати засоби поштового зв'язку, факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного 

обслуговування ("Клієнт-Банк", "Інтернет-Банкінг" тощо) дня повідомлень Клієнта щодо виконання умов цього Договору.  

2.3.13. Надіслання Банком інформації або запитів Клієнту будь-яким із способів, зазначених у цьому підпункті Договору, 

вважається належним повідомленням Клієнта щодо такої інформації або запиту. У разі надіслання інформації або запиту Клієнту 

засобами факсимільного зв'язку, почти Інтернет (Е-mail), систем дистанційного обслуговування ("Клієнт-Банк", "Інтернет-

Банкінг" тощо) вважається, що відповідну інформацію або запит Клієнт належним чином отримав у день їх відправлення Банком.  

2.3.14. Здійснювати в односторонньому порядку зміну номера Рахунка у випадках, передбачених чинним  

законодавством України, з подальшим повідомленням про це Клієнта.  

 2.4. БАНК зобов`язується:  

2.4.1. Забезпечити зберігання грошових коштів, які зараховані на Рахунок Клієнта як шляхом внесення їх у готівковій формі, 

так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків, згідно з умовами цього Договору та законодавства 

України.  

2.4.2. Виконувати належним чином оформлені розпорядження Клієнта (письмові заяви та розрахункові документи, що надані 

та підписані Клієнтом) по розпорядженню грошовими коштами на Рахунку, подані протягом операційного дня, з урахуванням 

сум, що надходитимуть на Рахунок протягом операційного дня (поточних надходжень), відповідно до вимог законодавства 

України та інших нормативно-правових актів України, а також умов цього Договору. Тривалість операційного дня 

встановлюється внутрішніми документами Банку.  

2.4.3. Консультувати Клієнта з питань, що мають безпосереднє відношення до розрахунково-касового обслуговування.  

2.4.4. Обслуговування Клієнта здійснювати в робочі дні згідно з встановленим режимом роботи Банку.   

2.4.5. Видавати на письмову вимогу Клієнта виписки щодо руху та залишку коштів на Рахунку.  

2.4.6. Забезпечити конфіденційність інформації щодо руху та залишку коштів на Рахунку Клієнта, за винятком випадків 

надання цієї інформації третім особам, якщо це прямо передбачено чинним законодавством України. Гарантувати таємницю 

операцій по Рахунку. Інформація щодо діяльності та фінансового стану Клієнта, що є банківською таємницею, без його згоди 

може надаватися Банком лише у випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України.  

2.4.7. Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Клієнту Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Клієнт не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Клієнта при зверненні Клієнта до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Клієнту Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Клієнта при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Клієнтом в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Клієнт підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 

1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Клієнтом від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР 

Оnline", Банк має право вимагати від Клієнта підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.  

3.1. Клієнт бере на себе повну відповідальність за достовірність наданих Банку документів для відкриття Рахунку та для 

проведення операцій за Рахунком.  

3.2. У разі притягнення Банку до відповідальності за порушення Клієнтом валютного законодавства, що сталося з вини 

Клієнта, Клієнт відшкодовує Банку завдані збитки у повному обсязі.  

3.3. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документа Клієнта і всі суперечки, що можуть 

виникнути з цих питань між Клієнтом та отримувачем коштів, мають вирішуватися між ними самостійно.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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3.4. При використанні для здійснення розрахунків електронної пошти, телексного зв'язку або міжнародної міжбанківської 

системи SWIFT Банк не несе відповідальність за несвоєчасне або неналежне виконання банківської операції по зарахуванню 

коштів на рахунок Клієнта у випадку порушення банком - відправником коштів положень і зобов'язань, викладених у відповідних 

міжбанківських договорах про відкриття кореспондентських рахунків, стандартів та правил, що регламентують такі розрахунки, 

та діють на дату здійснення платежу.  

3.5. У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день 

прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який 

нараховуватиметься пеня.  

3.6. У разі, якщо з вини Банку відбудеться несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунка або несвоєчасне 

зарахування коштів, що належать Клієнту, на Рахунок, Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від несвоєчасно чи помилково 

списаних коштів або від несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день з моменту вчинення Банком вказаних дій до моменту 

повернення або зарахування коштів.  

3.7. У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню у 

розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на Рахунок 

до моменту їх повернення.  

3.8. У разі, якщо з вини Клієнта останній не одержить або несвоєчасно одержить належним чином замовлену готівку, Клієнт 

сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми замовленої готівки за кожний день прострочення.  

3.9. У разі невиконання Клієнтом зобов'язань, передбачених підпунктом 2.2.13 цього Договору, Клієнт сплачує Банку штраф 

в розмірі 340,00 (триста сорок) грн. за кожний випадок такого невиконання.  

3.10. У разі допущення порушень інших положень чинного законодавства України або цього Договору, винна Сторона 

зобов'язана сплатити іншій Стороні неустойку (у вигляді штрафів або пені) у розмірах, визначених чинним законодавством 

України, цим Договором та нормативними документами Банку.  

3.11. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні 

примусового списання (стягнення) коштів несе стягувач.  

3.12. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі 

зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором.  

3.13. Банк  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями Клієнта. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій Клієнта без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

Банк забезпечує збереження банківської таємниці Клієнта шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю Клієнта;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю Клієнта;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю Клієнта.  

У разі розголошення Банком відомостей, що становлять банківську таємницю, Клієнт має право вимагати від банку 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються Клієнту Банком на 

підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

                                                            4. ФОРС-МАЖОР. 

4.1. Банк та Клієнт не несуть відповідальності (повністю або частково) один перед одним, якщо невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань сталося внаслідок непередбачених умов – форс-мажору, як то стихійні лиха, військові дії та ін., або 

внаслідок зміни законодавства та інших нормативно-правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання своїх 

зобов’язань.  

4.2. Після закінчення форс-мажорних обставин СТОРОНИ докладають усіх можливих зусиль для усунення або зменшення 

наслідків таких обставин.   

 

5. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗМІНИ ДОГОВОРУ. ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ.  

5.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ та скріплення печаткою БАНКУ і діє до 

дати закриття Рахунку.  

5.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору матимуть силу лише за умови, що вони складені в письмовій формі, 

підписані СТОРОНАМИ та скріплені печаткою Банку, за винятком випадків, передбачених цим Договором або чинним 

законодавством України.  

5.3. Клієнт має право в будь-який час подати заяву про закриття Рахунку, оформлену згідно з вимогами чинного 

законодавства України.  

5.4. Банк за умови попередження Клієнта про наступне закриття Рахунку не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати його 

закриття закриває Рахунок також у будь-якому з наступних випадків:  
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- якщо протягом 6 (Шести) місяців з дати його відкриття або протягом 6 (Шести) місяців підряд операції по Рахунку не 

проводились;  

- у випадку невиконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пунктом 2.2.6. цього Договору; -  в разі наявності у Клієнта 

простроченої заборгованості перед Банком за цим Договором; -  в інших випадках та з підстав, передбачених чинним 

законодавством України.  

5.5. Незалежно від підстав закриття Рахунку Банк зобов’язаний до фактичного його закриття повернути Клієнту залишок 

коштів, що є на Рахунку, для чого Клієнт у свою чергу зобов’язаний не пізніше ніж за один день до дати закриття Рахунку зняти 

залишок коштів готівкою або надати БАНКУ платіжне доручення про перерахування залишку коштів з Рахунку на інший 

рахунок КЛІЄНТА в Банку чи в іншому банку або зазначити реквізити таких рахунків у заяві на закриття Рахунку, якщо вона є 

підставою для закриття Рахунку.     

5.6. БАНК закриває Рахунок та відмовляється від цього Договір у випадку відсутності операцій по Рахунку протягом 3 

(Трьох) років підряд та відсутності залишку коштів на Рахунку.  

5.7. Будь-які грошові зобов’язання Сторін, що виникли під час дії цього Договору та є невиконаними після припинення його 

дії (розірвання), підлягають належному виконанню на умовах, визначних цим Договором.  

Припинення дії цього Договору (його розірвання) також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час його дії.  

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1.  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує КЛІЄНТУ відшкодування коштів, що знаходяться на його Рахунку. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми на Рахунку, включаючи відсотки, станом на день 

початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів, рахунків в одному банку. 

Сума граничного розміру відшкодування коштів за Рахунком не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/). 6.2. Відшкодування коштів, що знаходяться на Рахунку, в іноземній 

валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми коштів на Рахунку за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з 

ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію 

банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку). 

6.3.На  кошти на  цьому рахунку на  дату укладання договору поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, окрім випадків, передбачених ст.26 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

  6.4. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені 

банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК  

7.1. Спори  між Банком і Клієнтом вирішуються за згодою сторін, а за відсутності  згоди – у судовому порядку, визначеному 

чинним  законодавством України.  

  8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.  

8.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному 

примірнику у кожної зі СТОРІН.  

8.2. Всі Додатки до цього Договору, на які зроблені посилання у його тексті, є невід’ємними частинами цього 

Договору.  

8.3. Порядок здійснення Клієнтом розрахунків у формі овердрафту не є предметом цього Договору і визначається 

окремими договорами.  

8.4. Кожна сторінка даного Договору підлягає підписанню повноважними представниками Сторін та скріпленню 

печатками Сторін.   

У разі відсутності з будь-яких причин підписів та печаток Сторін на кожній сторінці даного Договору, він підлягає 

прошиванню та скріпленню підписами та печатками обох Сторін на останньому аркуші Договору із зазначенням кількості 

аркушів Договору.   

При відсутності зазначених у п.7.4. цього Договору умов, даний Договір вважається Сторонами неукладеним.  

8.5. Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на розкриття інформації, яка стосується умов цього Договору і надання 

послуг Клієнту та містить банківську таємницю, Національному банку України, податковим та іншим контролюючим органам у 

разі здійснення перевірки Банку вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання послуг Банку, що стосуються 

діяльності Банку (в тому числі, але не виключно, зовнішнім аудиторським компаніям, рейтинговим агенціям тощо), 

удосконалення або впровадження Банком програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою належного 

виконання цього Договору та  надання послуг Клієнту; стосовно проведення Клієнтом валютних та зовнішньоекономічних 

операцій - іншим банкам, державним органам (у випадках, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють виконання 
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Банком функцій агента валютного контролю). Банк має право надавати інформацію у вигляді копій документів, довідок про 

заборгованість, виписок з рахунків та їх стан, правочини (договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні), письмову 

інформацію про операції Клієнта, фінансово-економічний стан, документи, що знаходяться в юридичній справі.  

В інших випадках надання інформації здійснюється за письмовою згодою Клієнта.  

8.6. Підписанням цього Договору Клієнт надає Банку письмовий дозвіл на повідомлення органів державної 

податкової  служби про відкриття/закриття рахунку (-ів).  

8.7. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних 

даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VІ, Клієнт надав Банку право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про Клієнта) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в 

рамках мети обробки) персональних даних Клієнта з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я 

Клієнта документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав Клієнт про себе під час укладання 

даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських установах, 

наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення реалізації 

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а 

також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також Клієнт підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта 

персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних 

даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  
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РОЗДІЛ 10  

 

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ 

 

 

10.1. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «Депозитна лінія»  (для фізичних осіб з виплатою 

процентів щомісяця): 

«Сторони по даному Договору:  

БАНК:  

        

Юридична особа за законодавством України -      ,  в особі      , який діє на підставі      , з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1. ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно 

до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання 

Вкладником суми  

Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у розмірі       

(     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. 

Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів 

в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за 

цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день фактичного 

отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата 

вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула 

з дня укладення даного Договору до фактичного внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. 

даного Договору.   

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту): 1 000,00 (Одна тисяча грн., 00 коп.) гривень, 100,00 (Сто доларів США, 00 центів) доларів 

США.  

1.2. Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.    

1.3. Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №______. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1. БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком 

випадків, передбачених законодавством України.  

2.2. БАНК зобов’язаний повернути грошові кошти, у визначений Договором термін, згідно з п. 1.1 цього Договору, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження строку дії цього Договору або в день, зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове 

припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3. цього 

Договору, або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний рахунок (в т.ч. картковий), або готівкою через касу БАНКУ.  

2.3. БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11, а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

   
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
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новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4. БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5. БАНК має право Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при 

наданні ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6. БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7. ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це  

БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору  

2.8. ВКЛАДНИК має право вимагати повернення /часткове повернення  Вкладу до настання строку, зазначеного в п. 1.1 цього 

Договору, така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою, у якій зазначаються номер і дата даного Договору, 

сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад(депозит)/частину Вкладу  ВКЛАДНИКУ. При цьому 

ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два робочих дня до дати 

дострокового повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання повертається 

ВКЛАДНИКУ.  

2.9. ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10. ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11. ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний (депозитний) рахунок, що підтверджується 

квитанцією від Заяви на переказ готівки, платіжним дорученням, тощо. При цьому, мінімальна сума одного довкладення 

становить 100,00 (Cто грн., 00 коп.) гривень або 10,00 (десять дол. США, 00 центів) доларів США.   

2.12. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.13. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.14.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1. БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по 

останній календарний день цього місяця включно;  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу):  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2. Банк сплачує нараховані проценти Вкладнику щомісяця, в перший робочий день кожного календарного місяця, у 

валюті внеску шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3. даного Договору  рахунок Вкладника. У разі 

продовження терміну дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній 

термін дії Договору не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх 

отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

на зазначений у п. 1.3 даного Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний рахунок (в т.ч. 

картковий), або готівкою через касу БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, 

святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії 

Договору, зазначеного в п.1.1 цього Договору та/або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює у 

випадках, передбачених законодавством України.   

3.5. У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку (але в 

межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ 

на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня 

після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по Вкладу 

(депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми раніше дати повернення Вкладу, обумовленої 

п.1.1 цього Договору, важається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.   

4.2. У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1. При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2. При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

виплачує  нараховані проценти по ставці, встановленій в п.1.1. даного Договору. 

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

6.1. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

          Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  
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6.3. БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.4   Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».     

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1. Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на подовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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 подовження (пролонгації) терміну дії даного Договору на Новий термін, нараховані у 

Попередньому терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного 

Договору до їх отримання Вкладником через касу Банку.  

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3. Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2. У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3. Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4. Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5. БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  
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10.6. БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України. 

БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв 

інформації, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

       У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.   

10.7. Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8. Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 

Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10. По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

10.2. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР"з виплатою процентів 

в кінці строку: 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний Договір  про  

наступне:   

 
  

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно 

до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання 

Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад. БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму 

Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених 

цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  

Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються 

проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і 

по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту): 100,00 (Сто грн., 00 коп.) гривень.  

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний (депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів, включаючи день укладення даного Договору, до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний (депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний (депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.  

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок № _ . 

 2  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору або в день (враховуючи положення п.3.3.даного Договору), 

зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на 

рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий) 

рахунок, відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11, а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2.  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом (депозитом), що розміщений на Вкладному (депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору, письмово повідомивши 

про це  

БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК має право вимагати повернення Вкладу до настання строку повернення Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього 

Договору, така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою на дострокове припинення дії цього Договору, у якій 

зазначаються номер і дата даного Договору, сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад (депозит) 

ВКЛАДНИКУ. При цьому ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два 

робочих дня до дати повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання 

повертається ВКЛАДНИКУ.  

2.9 ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11 ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний (депозитний) рахунок без обмежень суми та кількості 

раз, за винятком останнього місяця дії даного Договору або Нового терміну. В цей період поповнення вкладу можливе в таких 

лімітах: 5 000,00 (П’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Довкладення грошових коштів на Вкладний (депозитний) рахунок 

підтверджується квитанцією від Заяви на переказ готівки, платіжним дорученням, тощо.  

2.12 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту), така вимога визнається Сторонами даного 

Договору як Вимога про дострокове повернення Вкладу відповідно до п.2.8. даного Договору. 

2.13. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 
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1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.14. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.15.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

  3  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору, починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу, і по день, що передує його поверненню або списанню з рахунку ВКЛАДНИКА з інших 

підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору підстави, за методом 

факт/факт, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. Проценти нараховуються:  

- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по 

останній календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу);  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

        БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2. БАНК сплачує нараховані проценти ВКЛАДНИКУ у день повернення Вкладу, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, у валюті 

Вкладу шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за заявою 

перераховується на інший поточний (в т.ч. картковий) рахунок ВКЛАДНИКА, відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну 

дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору 

не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу (депозиту) у валюті вкладу (депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний ( в т.ч. картковий)  

рахунок, відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або 

інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору та/або 

після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює у 

випадках, передбачених законодавством України.   

3.5. У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку (але в 

межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ 

на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по Вкладу 

(депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

 4 ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми, або частки Вкладу раніше дати повернення 

Вкладу, обумовленої п.1.1 цього Договору, вважається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.  

4.2 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов, та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2 (два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

Глава 1  5 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п.4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

проводить перерахунок нарахованих процентів за період від дня, наступного за днем надходження (від дня нового терміну) 

цього Вкладу до дня, який передує даті дострокового розірвання (припинення) Договору за зниженою процентною ставкою - 1 

(один) процент річних.  

5.3. БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти за зниженою процентною ставкою у день дострокового розірвання цього Договору.  

 6  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/). 

6.2 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.3  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

Глава 2  7  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний (депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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 даному типу вкладу (згідно з Тарифами БАНКУ, оприлюдненими 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 відповідного типу вкладу (депозиту), 

розміщеного 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.  

http://www.fg.gov.ua/
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9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3. Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору 

зберігається в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2. У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3. Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4. Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5. БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6. Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.7. БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

          БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, 

що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

10.8. Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8, 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею  

8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10. По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

10.11. Цей Договір укладається БАНКОМ тільки із фізичними особами пенсіонерами, які надали до банку пенсійне посвідчення.  

 



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

57 

 

 

10.3. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР"з виплатою 

процентів щомісячно: 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний Договір  про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно 

до п.1.2. даного договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання 

Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад. БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму 

Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених 

цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  

Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються 

проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і 

по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

  Мінімальна сума Вкладу (депозиту): 100,00 (Сто грн., 00 коп.) гривень.  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний (депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів, включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний (депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний (депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.  

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №__. 

 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору або в день (враховуючи положення п.3.3.даного Договору), 

зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на 

рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий)  

рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11, а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2.  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

1  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом (депозитом), що розміщений на Вкладному (депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору.  

2.8 ВКЛАДНИК має право вимагати повернення Вкладу до настання строку повернення Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього 

Договору, така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою на дострокове припинення дії цього Договору, у якій 

зазначаються номер і дата даного Договору, сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад (депозит) 

ВКЛАДНИКУ. При цьому ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два 

робочих дня до дати повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання 

повертається ВКЛАДНИКУ.  

2.9 ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11 ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний (депозитний) рахунок без обмежень суми та кількості 

раз за винятком останнього місяця дії даного Договору або Нового терміну, в цей період поповнення вкладу можливе в таких 

лімітах: 5 000,00 (П’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Довкладення грошових коштів на Вкладний (депозитний) рахунок 

підтверджується квитанцією від Заяви на переказ готівки, платіжним дорученням, тощо.  

2.12 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту), така вимога визнається Сторонами даного 

Договору як Вимога про дострокове повернення Вкладу відповідно до п.2.8. даного Договору.  

2.13 ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.14 Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.15  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

 3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору, починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і по день, що передує його поверненню або списанню з рахунку ВКЛАДНИКА з інших 

підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору підстави, за методом 

факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. Проценти нараховуються:  

- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по 

останній календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу);  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

        БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2. Банк сплачує нараховані проценти Вкладнику щомісяця, в перший робочий день кожного календарного місяця, 

у валюті Вкладу шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за 

заявою перераховується на інший поточний (в т.ч. картковий) рахунок ВКЛАДНИКА, відкритий у БАНКУ. У разі продовження 

терміну дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії 

Договору не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання 

Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. п. 4.1, 4.2 

Договору, нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються 

ВКЛАДНИКУ у день повернення вкладу (депозиту) у валюті вкладу (депозиту) шляхом безготівкового перерахування на 

зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний ( в 

т.ч. картковий)  рахунок відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, 

святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії 

Договору та/або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює 

у випадках, передбачених законодавством України.   

3.5. У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку 

(але в межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються 

БАНКОМ на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного 

робочого дня після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по 

Вкладу (депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

 4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми, або частки Вкладу раніше дати повернення 

Вкладу, обумовленої п.1.1 цього Договору, вважається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.  

4.2 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

проводить перерахунок нарахованих процентів за період від дня, наступного за днем надходження (від дня нового терміну) 

цього Вкладу до дня, який передує даті дострокового розірвання (припинення) Договору за зниженою процентною ставкою - 1 

(один) процент річних.  

5.3. БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти за зниженою процентною ставкою у день дострокового розірвання цього Договору.  

Глава 3  6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.3  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 
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шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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 даному типу вкладу (згідно з Тарифами БАНКУ, оприлюдненими 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 даного типу вкладу, розміщеного 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.  

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  
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10.7 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

          БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв 

інформації, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8, 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею  

8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

10.11 Цей Договір укладається БАНКОМ тільки із фізичними особами пенсіонерами, які надали до банку пенсійне посвідчення.  

 

10.4. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "КЛАСИЧНИЙ" (для фізичних осіб з виплатою 

процентів по закінченню строку      ) 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України -Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно до   

п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання Вкладником 

суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у 

розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим 

Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та 

процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на 

Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день 

фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.  

Мінімальна сума Вкладу (депозиту):   ___ .  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

1.   
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
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 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.    

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №___. 

 2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору або в день (враховуючи положення п.3.3.даного Договору), 

зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на 

рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий) 

рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7  ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це  

БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК має право вимагати повернення Вкладу до настання Дати вимоги Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього Договору, 

така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою на дострокове припинення дії цього Договору, у якій 

зазначаються номер і дата даного Договору, сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад(депозит) 

ВКЛАДНИКУ. При цьому ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два 

робочих дня до дати повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання 

повертається ВКЛАДНИКУ.  

2.9 ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11 ВКЛАДНИК не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок.  

2.12 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту), така вимога визнається Сторонами даного 

Договору як Вимога про дострокове повернення Вкладу відповідно до п.2.8. даного Договору.  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 
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надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

 3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній 

календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу).     

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 БАНК сплачує нараховані проценти ВКЛАДНИКУ у день повернення Вкладу, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, у валюті 

Вкладу шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за заявою 

перераховується на його поточний (в т.ч. картковий) рахунок відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну дії Договору 

згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору не 

приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий) 

рахунок відкритий у Банку. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або інший 

неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору та/або після 

закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, що посвідчує 

особу.  

3.5. У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в 

межах операційного дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються 

БАНКОМ на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного 

робочого дня після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до БАНКУ.   

 4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми, або частки Вкладу раніше дати повернення 

Вкладу, обумовленої п.1.1 цього Договору, вважається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.  

4.2 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

проводить перерахунок нарахованих процентів за період від дня, наступного за днем надходження (від дня Нового терміну) 

цього Вкладу до дня, який передує даті дострокового розірвання (припинення) Договору за зниженою процентною ставкою з 

розрахунку:  

- якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному рахунку менш ніж шість місяців;  

- половина процентної ставки, зазначеної в п.1.1. даного Договору у разі якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному 

рахунку більше шести місяців. 

5.3. БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти за зниженою процентною ставкою у день дострокового розірвання цього Договору.  

  

 6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

          Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.   

 6.4  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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;   
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- 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 терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного 

Договору.  

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

 У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення 

та припинення форс-мажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  

10.1  Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.   

10.6 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.7 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

          БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю  

ВКЛАДНИКА.  

        У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8, 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною. 

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 
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виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 

Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

10.5. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "КЛАСИЧНИЙ" (для фізичних осіб з виплатою 

процентів щомісяця): 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми  

Вкладу відповідно до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем 

отримання Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ 

проценти на суму Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у 

порядку, передбачених цим Договором.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

Мінімальна сума Вкладу (депозиту):___.      .  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти, які обумовлені п.1.1 цього Договору, на Вкладний(депозитний) рахунок 

протягом трьох робочих днів з дня укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є 

припиненим.    

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №___. 

 2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору або в день (враховуючи положення п.3.3.даного Договору), 

зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на 

рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий) 

рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

67 

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами починаючи з наступного робочого дня з дня отримання 

Банком відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7  ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору,  письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК має право вимагати повернення Вкладу до настання Дати вимоги Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього Договору, 

така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою на дострокове припинення дії цього Договору, у якій 

зазначаються номер і дата даного Договору, сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад(депозит) 

ВКЛАДНИКУ. При цьому ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два 

робочих дня до дати повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання 

повертається ВКЛАДНИКУ.  

2.9 ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11 ВКЛАДНИК не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок.  

2.12 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту), така вимога визнається Сторонами даного 

Договору як Вимога про дострокове повернення Вкладу відповідно до п.2.8. даного Договору.  

2.13. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.14. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.15.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

 3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8 даного Договору 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній 

календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються -  за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1 даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу).     

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 Банк сплачує нараховані проценти Вкладнику щомісяця, в перший робочий день кожного календарного місяця, у валюті 

внеску шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 даного Договору  рахунок Вкладника або за заявою 

ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок, відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну 

дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору 

не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. п. 4.1, 4.2 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий) 

рахунок відкритий у Банку. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або інший 

неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору та/або після 

закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, що посвідчує 

особу.   

3.5. У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в межах 

операційного дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ на 

Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до БАНКУ.   

 4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми, або частки Вкладу раніше дати повернення 

Вкладу, обумовленої п.1.1 цього Договору, вважається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.  

4.2 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

проводить перерахунок нарахованих процентів за період від дня, наступного за днем надходження (від дня Нового терміну) цього 

Вкладу до дня, який передує даті дострокового розірвання (припинення) Договору за зниженою процентною ставкою з 

розрахунку:  

- якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному рахунку менш ніж 6 (шість) місяців;  

- половина процентної ставки, зазначеної в п.1.1. даного Договору у разі якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному 

рахунку більше  6 (шести) місяців.  

При цьому ВКЛАДНИК надає БАНКУ свою беззаперечну згоду на утримання різниці між сумою нарахованих процентів за 

ставкою, зазначеною в п.1.1 даного Договору, та сумою перерахованих процентів за зниженою процентною ставкою, 

зазначеною в абзаці другому або третьому п.5.2. даного Договору, із суми Вкладу та процентів, що належить до виплати 

Вкладнику у зв’язку із достроковим розірванням даного Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА. 
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5.3. БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти за зниженою процентною ставкою у день дострокового розірвання цього 

Договору.  

6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН 

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.      

6.4 Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

Глава 4  8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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  уповноваженим органом БАНКУ розміру 

процентної ставки по Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ, оприлюдненим на офіційному сайті БАНКУ, на інформаційних 

стендах у приміщеннях установ БАНКУ та його відділень) 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 у відповідній валюті, 

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 

терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного Договору.  

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 
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9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

          БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.   

10.7 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8, 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 

р. № 2297-VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я 

ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК про себе під час 

укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських 

установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення 

реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної 

звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що ознайомлений зі своїми 

правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про 

захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-

БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  
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10.6. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ": 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України -      ,  в особі      , який діє на підставі      , з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – 

"депозит" або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу 

відповідно до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем 

отримання Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ 

проценти на суму Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у 

порядку, передбачених цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, 

Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та 

Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові 

або інші неробочі дні  і по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

  Мінімальна сума Вкладу (депозиту):      .  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.  

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №_________. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути грошові кошти, у визначений Договором термін, згідно з п. 1.1 цього Договору, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження строку дії цього Договору або в день, зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове 

припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього 

Договору або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний  (в т.ч. картковий) рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11 а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2.  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

1 .  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7  ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це  

БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.2. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК має право вимагати повернення Вкладу до настання строку повернення Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього 

Договору, така вимога оформлюється ВКЛАДНИКОМ письмовою заявою на дострокове припинення дії цього Договору, у якій 

зазначаються номер і дата даного Договору, сума внеску, а також дата, коли БАНК зобов'язаний повернути Вклад(депозит) 

ВКЛАДНИКУ. При цьому ВКЛАДНИК зобов'язаний подати таку заяву в БАНК у двох примірниках не пізніше, ніж за два 

робочих дня до дати повернення депозиту, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою БАНКУ про отримання 

повертається ВКЛАДНИКУ.  

2. 9 ВКЛАДНИК має право протягом перших трьох робочих днів Нового терміну дії Вкладу (відповідно до п.8.2. даного 

Договору) вимагати дострокового розірвання даного Договору та отримати суму Вкладу з нарахованими процентами у день 

звернення до БАНКУ, в інших випадках дострокове розірвання даного Договору проводиться відповідно до п.2.8. даного 

Договору.  

2.10 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.11 ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок без обмежень суми та кількості 

раз за винятком останнього місяця дії даного Договору або Нового терміну, в цей період поповнення вкладу можливе в таких 

лімітах:     . Довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок підтверджується квитанцією від Заяви на переказ 

готівки, платіжним дорученням, тощо.  

2.12 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту), така вимога визнається Сторонами даного 

Договору як Вимога про дострокове повернення Вкладу відповідно до п.2.8. даного Договору.  

2.13 ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.14  Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з Довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.15  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання Довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по 

останній календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу);  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 Суму нарахованих протягом Першого терміну дії даного Договору або протягом кожного Нового терміну процентів БАНК 

перераховує на вкладний рахунок ВКЛАДНИКА у перший робочий день Нового терміну у валюті Вкладу шляхом безготівкового 

перерахування на зазначений у п.1.2. даного Договору вкладний рахунок Вкладника (нараховані за попередній Термін дії даного 

Договору проценти по Вкладу збільшують суму Вкладу у Новому терміні). Сума поповнення (нарахованих за попередній Термін 

дії даного Договору процентів) включається до розрахунку процентів у Новому терміні починаючи з дня, який слідує за днем 

поповнення Вкладу (депозиту).   

3.3 По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до   п. п. 4.1,4.2  Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч.картковий)  

рахунок відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або 

інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору, 

зазначеного в п.1.1 цього Договору та/або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору. 

3.4 Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює у 

випадках, передбачених законодавством України.   

3.5 У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку (але в 

межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ 

на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня 

після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по Вкладу 

(депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

4 . ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1 Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін, про що сторони письмово повідомляють одна одну за 2 (два)  

робочих дня до дати розірвання Договору. Факт вимоги ВКЛАДНИКОМ всієї суми, або частки Вкладу раніше дати повернення 

Вкладу, обумовленої п.1.1 цього Договору, вважається достроковим розірванням Договору за ініціативою ВКЛАДНИКА.  

4.2 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ 

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.2 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

5.2 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи ВКЛАДНИКА, згідно з п.2.8 та п.4.1 цього Договору, БАНК 

проводить перерахунок нарахованих процентів за період від дня, наступного за днем надходження (від дня нового терміну) 

цього Вкладу до дня, який передує даті дострокового розірвання (припинення) Договору за зниженою процентною ставкою з 

розрахунку:  

- якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному рахунку менш ніж шість місяців поспіль;  

- половина процентної ставки, зазначеної в п.1.1. даного Договору у разі якщо сума Вкладу знаходилась на депозитному 

рахунку більше шести місяців.  

5.3. БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти за зниженою процентною ставкою у день дострокового розірвання цього Договору.  

6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН 

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  
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6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.  

6.4 Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».  ».   

 

7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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.  

                                            9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

75 

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України. БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від БАНКУ 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ 

БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

10.7 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 2.8, 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 

р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я 

ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК про себе під час 

укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських 

установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення 

реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної 

звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що ознайомлений зі своїми 

правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею  

8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством 

України.  

 

10.7. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ СТРОКОВИЙ": 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України -      ,  в особі      , який діє на підставі      , з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно 

до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання 

Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму 

Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених 

цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  

Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються 

проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і 

по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   Мінімальна сума Вкладу 

(депозиту):_. 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.  

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує  поточний рахунок №_______. 

 2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути грошові кошти, у визначений Договором термін, згідно з п. 1.1 цього Договору, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження строку дії цього Договору або в день, зазначений ВКЛАДНИКОМ в заяві на дострокове 

припинення дії цього Договору, шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього 

Договору або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний  (в т.ч. картковий) рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11 а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2.  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу. 

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору.  

2.8 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.9 ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок без обмежень суми та кількості 

раз за винятком останнього місяця дії даного Договору або Нового терміну, в цей період поповнення вкладу можливе в таких 

лімітах:      , Довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок підтверджується квитанцією від Заяви на переказ 

готівки, платіжним дорученням, тощо.  

2.10 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту).  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- останнього робочого дня першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по 

останній календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу);  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.  

БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування  

вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

- у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).   

3.2 Суму нарахованих протягом Першого терміну дії даного Договору або протягом кожного Нового терміну процентів БАНК 

перераховує на вкладний рахунок ВКЛАДНИКА у перший робочий день Нового терміну у валюті Вкладу шляхом безготівкового 

перерахування на зазначений у п.1.2. даного Договору вкладний рахунок Вкладника (нараховані за попередній Термін дії даного 

Договору проценти по Вкладу збільшують суму Вкладу у Новому терміні). Сума поповнення (нарахованих за попередній Термін 

дії даного Договору процентів) включається до розрахунку процентів у Новому терміні починаючи з дня, який слідує за днем 

поповнення Вкладу (депозиту).   

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до  п. 4.1  Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА  або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний ( в т.ч.картковий)  

рахунок відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або 

інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору, 

зазначеного в п.1.1 цього Договору та/або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює у 

випадках, передбачених законодавством України.   

3.5. У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку (але в 

межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ 

на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня 

після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по Вкладу 

(депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

 4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.1 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

 6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.   

 6.4  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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.  

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 
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9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від БАНКУ 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ 

БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

10.7 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею  

8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством 

України. 
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10.8. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "Сім" 

«Сторони по даному Договору:  

БАНК:  

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , з 

однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на 7  (сім) днів з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно 

до   п.1.2.   даного   договору по останній день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання Вкладником суми 

Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у розмірі       

(     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. 

Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів 

в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за 

цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день фактичного 

отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –       Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту): ____.  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ або іншою особою на ім’я ВКЛАДНИКА на 

Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного 

чи іншого рахунку протягом трьох робочих днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня 

останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний (депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.    

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №_______. 

 2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати  таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком 

випадків, передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути грошові кошти, у визначений Договором термін, згідно з п. 1.1 цього Договору, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження строку дії цього Договору  шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, 

зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА готівкою через касу Банку, або перераховується на його 

поточний рахунок.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору, згідно п. 11 а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2.  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.  

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом (депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК  не має право вимагати  повернення Вкладу до настання строку повернення Вкладу, зазначеного в п. 1.1 цього 

Договору. 2.9 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з 

виконанням БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.10 ВКЛАДНИК має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок безготівковим шляхом  без 

обмежень суми та кількості раз та шляхом внесення готівки через касу БАНКУ у розмірі не менше : 100,00 (Cто грн., 00 коп.) 

гривень, 10,00 (Десять доларів США, 00 центів) дол. США,  10,00 (Десять євро, 00 євроцентів) Євро. Довкладення грошових 

коштів на Вкладний(депозитний) рахунок підтверджується квитанцією від Заяви на переказ готівки, платіжним дорученням, 

тощо.  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після надходження 

від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку ВКЛАДНИКА з інших 

підстав, передбачених чинним законодавством України, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у періоді та 

році та фактичної суми Вкладу на рахунку. Проценти нараховуються:  

- по закінченню семиденного періода – за період  починаючи з наступного дня після надходження від ВКЛАДНИКА 

Вкладу по день який передує дню повернення Вкладу, включно;  

- останнього робочого дня місяця – за період з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк або з дня подовження 

дії Договору на новий період, по останній календарний день цього місяця включно;  

- у разі подовження дії Договору на Новий термін  згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.   

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 Суму нарахованих протягом Першого терміну дії даного Договору або протягом кожного Нового терміну процентів БАНК 

перераховує на вкладний рахунок Вкладника у перший робочий день Нового терміну у валюті Вкладу шляхом безготівкового 

перерахування на зазначений у п.1.2. даного Договору вкладний рахунок Вкладника (нараховані за попередній Термін дії даного 

Договору проценти по Вкладу збільшують суму Вкладу у Новому терміні). Сума поповнення (нарахованих за попередній Термін 

дії даного Договору процентів) включається до розрахунку процентів у Новому терміні починаючи з дня, який слідує за днем 

поповнення Вкладу (депозиту).   

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п  4.1 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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у день повернення вкладу(депозиту), зазначеного у п. 1.1 цього Договору, у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового 

перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений у п. 1.3 цього Договору, або за заявою ВКЛАДНИКА готівкою через касу 

Банку, або перераховується на його поточний рахунок. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є 

вихідний, святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення 

строку дії Договору, зазначеного в п.1.1 цього Договору та/або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього 

Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта, або документу, який його замінює у 

випадках, передбачених законодавством України.   

3.5. У разі оформлення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення Операційного часу Банку (але в 

межах Операційного дня Банку), а також в святкові, неробочі або вихідні дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ 

на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня 

після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу. Сума Вкладу (поповнення) включається до розрахунку процентів по Вкладу 

(депозиту), починаючи з дня, який слідує за днем зарахування коштів на рахунок ВКЛАДНИКА.  

 4.  ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1     У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 5 (п’яти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, зазначеного п.2.3 

цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає письмове 

повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2 (два) робочих дня після отримання 

БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ письмового 

повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору вважаються 

прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ письмового 

повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ 

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.1 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

 6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3 БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.4 Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний (депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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 
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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.  

9.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1   Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору 

зберігається в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.  

БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від БАНКУ 

відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ 

БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.  

10.7  Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8  Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9  У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 
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у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 

Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

10.9. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "КЛАСИЧНИЙ СТРОКОВИЙ"  (для фізичних 

осіб з виплатою процентів щомісяця): 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми  

Вкладу відповідно до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем 

отримання Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ 

проценти на суму Вкладу у розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у 

порядку, передбачених цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, 

Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та 

Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові 

або інші неробочі дні  і по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.   

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту):____.      .  

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти, які обумовлені п.1.1 цього Договору, на Вкладний(депозитний) 

рахунок протягом трьох робочих днів з дня укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір 

є припиненим.    

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №_____. 

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, 

зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок відкритий у 

БАНКУ.  

2.3  БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ   
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 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами починаючи з наступного робочого дня з дня отримання 

Банком відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору,  письмово повідомивши 

про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору.  

2.8 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.9 ВКЛАДНИК не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок.  

2.10 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту).  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8 даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній 

календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються -  за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1 даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу).     

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.  

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 Банк сплачує нараховані проценти Вкладнику щомісяця, в перший робочий день кожного календарного місяця, у валюті 

внеску шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 даного Договору  рахунок Вкладника або за заявою 

ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок, відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну 

дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору 

не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. 4.1 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 

цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий)  

рахунок відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або 

інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору та або 

після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, що посвідчує 

особу.   

3.5. У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в межах 

операційного дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ на 

Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до БАНКУ.   

 4. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

Глава 5  5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.1 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

 6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3.  БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.4  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  
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8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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  уповноваженим органом БАНКУ розміру 

процентної ставки по строковим Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ, оприлюдненим на офіційному сайті БАНКУ, на 

інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ та його відділень) 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 у 

відповідній валюті, 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 

терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного Договору.  

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10.  ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.           БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  
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У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ 

БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.   

10.7 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій формі 

шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 

р. № 2297VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про 

ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети 

обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я 

ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК про себе під час 

укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських 

установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення 

реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної 

звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що ознайомлений зі своїми 

правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про 

захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-

БАНК».  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

10.10. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) "КЛАСИЧНИЙ СТРОКОВИЙ" (для 

фізичних осіб з виплатою процентів по закінченню строку) 

«Сторони по даному Договору:    

БАНК:    

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про  

наступне:   

 

1.1 ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 

або "Вклад") у розмірі       (     )      строком на       (     ) місяців з дня фактичного внесення Вкладником суми Вкладу відповідно до   

п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу і цей день є днем отримання Вкладником 

суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у 

розмірі       (     ) процентів річних, а також повернути Вклад та нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим 

Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та 

процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на 

Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день 

фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –      . Дата вимоги Вкладу автоматично 

переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного Договору до фактичного 

внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.  

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту):__.   

1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок       шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про фактичне 

внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з дня 

укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.    

1.3 Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору  Вкладнику відкриває/використовує поточний рахунок №_____. 

1. 
  

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
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 2.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням 

положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, 

зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок відкритий у 

БАНКУ.  

2.3 БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з 

виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору 

з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки 

по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), а у разі 

отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем 

проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком 

відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи 

з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти 

нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної 

ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ 

пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої 

ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми 

Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7  ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши 

про це  

БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору  

2.8 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.9 ВКЛАДНИК не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок.  

2.10 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту).  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 

2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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 3.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору 

підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються:  

- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній 

календарний день цього місяця включно;  

- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця 

включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню 

повернення Вкладу).     

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження 

дії Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.  

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 БАНК сплачує нараховані проценти ВКЛАДНИКУ у день повернення Вкладу, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, у валюті 

Вкладу шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за заявою 

перераховується на його поточний  (в т.ч картковий) рахунок відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну дії Договору 

згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору не 

приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником.  

3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. 4.1 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ 

у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА  

або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч картковий) рахунок відкритий у БАНКУ.  У випадку, якщо 

датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є вихідний, святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються 

БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії Договору або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 

цього Договору.  

3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, що посвідчує 

особу.  

3.5. У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в межах 

операційного дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ на 

Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня після 

надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до БАНКУ.   

 4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ  

4.1 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після 

отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору 

вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ 

письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної кореспонденції.  

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ  

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.1 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання 

Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

 6.  ГАРАНТІЇ СТОРІН  

6.1 БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб. 

          Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного 

розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/).  

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 

день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України 
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«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку 

ліквідації банку).  

6.3  БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення.    

6.4  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

 

 7.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку.  

 8.  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок 

і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без 

укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 

даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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 

терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного Договору.  

9 ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є 

наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами 

контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, 

оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, оголошення 

Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, а також інші дії 

та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють діяльність Сторін/Сторони 

внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання 

зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) 

вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) 

форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та 

припинення форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається 

в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  
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10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК 

зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3. Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки 

поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4. Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5. БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.   

10.6. Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим 

Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.7. БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам 

довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством 

України.           

БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

        У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ 

БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду  

10.8. Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення 

відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з 

виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав ВКЛАДНИК 

про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів 

у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, 

адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що 

ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 

Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних 

«Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

10.10. По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

10.11. Умови ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)  «Обираєш Ти!»  (для фізичних осіб з 

виплатою процентів щомісяця): 

«Сторони по даному Договору:  

БАНК:  

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , 

з однієї сторони, та  

ВКЛАДНИК:  

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про 

наступне:  

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – 

"депозит" або "Вклад") у розмірі _ (____)Гривня/Дол.США/Євро строком на __ (_____) днів з дня фактичного внесення 

Вкладником суми Вкладу відповідно до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку 

Вкладу і цей день є днем отримання Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується 

виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у розмірі ____ (_) процентів річних, а також повернути Вклад та 

нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, 
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святковим або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у 

такому випадку Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або 

інший неробочий день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день фактичного отримання  Вкладником 

суми Вкладу з процентами.  

 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") – ___ ___________201_ року. 

Дата вимоги Вкладу автоматично переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення 

даного Договору до фактичного внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного 

Договору.   

 Мінімальна сума Вкладу (депозиту): _______. 

 1.2 Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок _____ шляхом 

внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох робочих 

днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.   

  Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить 

про фактичне внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.   

  У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти, які обумовлені п.1.1 цього Договору, на Вкладний(депозитний) 

рахунок протягом трьох робочих днів з дня укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір 

є припиненим.    

1.3. Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 

також здійснення інших операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього 

Договору Вкладнику використовує поточний рахунок  №______. 

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1 БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком 

випадків, передбачених законодавством України.  

2.2 БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з 

урахуванням положень п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору шляхом безготівкового перерахування на 

рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. 

картковий)  рахунок відкритий у БАНКУ.  

2.3  БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку 

з виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього 

Договору з погляду БАНКУ.  

  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної 

ставки по Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), 

а у разі отримання БАНКОМ повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – 

за місцем проживання, зазначеним у відповідному повідомленні.   

 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки 

проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами починаючи з наступного робочого дня 

з дня отримання Банком відповідного листа ВКЛАДНИКА.   

 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, 

починаючи з 15-го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної 

ставки по Вкладу, новий розмір процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими 

ВКЛАДНИКОМ і проценти нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони 

визнають, що зміна процентної ставки у вищезазначеному порядку не є односторонньою зміною умов даного договору, а є 

прийняттям ВКЛАДНИКОМ пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного договору у відповідності до 

ст.ст.638, 642 та  частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України.  

2.4 БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення 

суми Вкладу.  

2.5 БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при 

наданні ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.   

2.6 БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  

2.7 ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору,  письмово 

повідомивши про це БАНК. Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору.  

2.8 ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням 

БАНКОМ функцій первинного фінансового моніторингу.  

2.9 ВКЛАДНИК не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок.  

2.10 ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту).  

2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок 

його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 

1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 

2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 

зазначений в договорі, із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 

3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 
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2.12. Вкладник зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в 

письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих поточних 

та/або вкладних (депозитних) рахунків у Банку. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, Вкладник зобов’язується підтвердити її одержання шляхом 

надсилання Банку повідомлення в електронній формі про одержання Довідки. Якщо Вкладник до укладання цього Договору вже 

має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) рахунок, Вкладник зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому 

відділенні Банку або шляхом завантаження з офіційного сайту Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

2.13.  Банк зобов’язаний до укладення договору надавати Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, 

форму якої наведено у Додатку № 8 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору Вкладник не мав відкритих 

поточних/депозитних рахунків у Банку; 

- шляхом надання довідки на  вимогу Вкладника при зверненні Вкладника  до будь-якого відділення Банку; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті Банку https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 

Банк зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати Вкладнику Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу Вкладника при його зверненні до будь-якого відділення 

Банку, а також розміщувати Довідку на сайті Банку: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання 

Вкладником в електронній формі шляхом завантаження з сайту. Вкладник підтверджує власну згоду на отримання Довідки не 

рідше 1 разу на рік при зверненні до будь-якого відділення Банку або шляхом завантаження з вказаного вище сайту Банку. 

У разі отримання Вкладником від Банку Довідки (Додаток № 8) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  

Оnline", Банк має право вимагати від Вкладника  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення 

"ознайомлений" у відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

 

3  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1 БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня 

після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку 

ВКЛАДНИКА з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8 даного 

Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на 

рахунку. Проценти нараховуються:  

- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній 

календарний день цього місяця включно; - кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по 

останній календарний день місяця включно;  

- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються -  за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, 

який передує дню повернення Вкладу, визначеного п.1.1 даного Договору  (включаючи день, який передує дню повернення 

Вкладу).     

- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження дії 

Договору по день який передує дню повернення Вкладу, включно.  

         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  

гарантування вкладів фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію Банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).  

3.2 Банк сплачує нараховані проценти Вкладнику щомісяця, в перший робочий день кожного календарного місяця, у валюті 

внеску шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 даного Договору  рахунок Вкладника або за заявою 

ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок, відкритий у БАНКУ. У разі продовження 

терміну дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін 

дії Договору не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у п.1.3. цього Договору, до їх 

отримання Вкладником.  

3.3 По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. 4.1 Договору, 

нарахування процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються 

ВКЛАДНИКУ у день повернення вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на 

зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА або за заявою ВКЛАДНИКА перераховується на його поточний 

(в т.ч. картковий)  рахунок відкритий у БАНКУ. У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових коштів є 

вихідний, святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення 

строку дії Договору та або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору.  

3.4 Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, що посвідчує 

особу.   

3.5 У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в 

межах операційного дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються 

БАНКОМ на Вкладний рахунок наступного робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного 

робочого дня після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до БАНКУ.   

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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4. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1 У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, 

зазначеного п.2.3 цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає 

письмове повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня 

після отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання 

БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов 

цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими умовами. При цьому днем отримання 

БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про отримання вхідної 

кореспонденції.  

 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ 

5.1 При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, 

передбачених п. 4.1 цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент 

розірвання Договору до дати розірвання Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору.  

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

6.1  БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.   

         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку 

процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/). 

6.2 Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після 

перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України 

на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про 

відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на день початку ліквідації банку).  

6.3  БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено 

стягнення.    

6.4 Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1 Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, 

вирішуються Сторонами шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в 

судовому порядку.  

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) 

рахунок і діє до повного  виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором.  

8.2 Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору 

без укладання письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що 

зазначений у п.1.1 даного Договору (далі – "Новий термін") на наступних умовах:   

- 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  

уповноваженим органом БАНКУ розміру процентної ставки по строковим Вкладам (згідно Тарифам БАНКУ, 

оприлюдненим на офіційному сайті БАНКУ, на інформаційних стендах у приміщеннях установ БАНКУ та його 

відділень) у валюті даного Вкладу і на термін, що дорівнює терміну, на який продовжується дія цього Договору (наприклад: 

термін дії даного договору, який зазначений в п. 1.1, договір автоматично пролонгується на строк, зазначений в п. 1.1. цього 

договору, процентна ставка встановлюється в розмірі, встановленому Тарифами БАНКУ для Вкладів у відповідній валюті, 

розміщених на строк, зазначений в п. 1.1.), при цьому;   

- якщо Дата вимоги Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий день, належною Датою вимоги Вкладу є перший 

за цим днем робочий день;   

http://www.fg.gov.ua/
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- 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 

терміні проценти на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного 

Договору.  

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це 

є наслідком впливу обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза 

межами контролю Сторін, а саме: пожежі, повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану 

в Україні, оголошення Національним банком України особливого стану функціонування банківської системи України, 

оголошення Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування банківської системи України, 

а також інші дії та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи забороняють 

діяльність Сторін/Сторони внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами 

непереборної сили. 

 У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін 

виконання зобов’язань за ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 

9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних 

обставин, зобов’язана негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення 

(припинення) вищевказаних обставин повідомити про це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про 

настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону посилатися на такі обставини.  

9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення 

та припинення форс-мажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору 

зберігається в БАНКУ, а другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  

10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, 

ВКЛАДНИК зобов’язаний повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної 

події.  

10.3 Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем 

проживання. Усе листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази 

відправки поштових відправлень на вказану адресу ВКЛАДНИКА.  

10.4 Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  

10.5 БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.  

10.6 БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім 

особам довідки щодо банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством України.  

          БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що 

містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА.  

У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від 

БАНКУ відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються 

ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду.   

10.7 Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за 

цим Договором, про що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  

10.8 Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій 

формі шляхом укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  

10.9 У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 

01.06.2010 р. № 2297-VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, 

знищення відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, 

знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних джерел,  у т.ч. паспортних 

даних, відомостей з виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, 
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які надав ВКЛАДНИК про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, 

наявність рахунків та кредитів у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного 

законодавства України) з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОРБАНК", також 

ВКЛАДНИК підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним 

законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних” та повідомлений про внесення його 

даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ "МОТОР-БАНК".  

10.10 По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  

 

 

 

 

 

 

10.12. Умови ДОГОВОРУ  БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) " Літо. Море! Мотор-Банк…)" 

 (для фізичних осіб з виплатою процентів по закінченню строку     ) 

№ __________  

 __ __________ 201__ р. 

Сторони по даному Договору: 

 

 

БАНК:  

Юридична особа за законодавством України - Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК",  в особі      , який діє на підставі      , з 

однієї сторони, та 

ВКЛАДНИК: 

     , який діє на підставі власного волевиявлення,  з другої сторони, а разом іменовані – "Сторони", уклали даний договір про наступне: 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ВКЛАДНИК передає в управління БАНКУ, а БАНК приймає від ВКЛАДНИКА грошову суму (далі по тексту – "депозит" 
або "Вклад") у розмірі                 (                                       )               строком на 1 (один          ) місяць з дня фактичного внесення 
Вкладником суми Вкладу відповідно до   п.1.2.   даного   договору по останній календарний день вищезазначеного строку Вкладу 
і цей день є днем отримання Вкладником суми Вкладу і нарахованих процентів на Вклад, БАНК зобов'язується виплачувати 
ВКЛАДНИКУ проценти на суму Вкладу у розмірі                 (                                 ) процентів річних, а також повернути Вклад та 
нараховані проценти на умовах та у порядку, передбачених цим Договором. Якщо день одержання Вкладу є вихідним, святковим 
або іншим неробочим днем, Вкладник отримує суму  Вкладу та процентів в перший за ним робочий день, у такому випадку 
Банком не нараховуються та Вкладнику не сплачуються проценти на Вклад за цей вихідний, святковий або інший неробочий 
день, за наступні вихідні, святкові або інші неробочі дні  і по день фактичного отримання  Вкладником суми Вкладу з процентами. 
 Дата одержання Вкладу та нарахованих процентів (далі по тексту – "Дата вимоги Вкладу") –                                      . Дата 
вимоги Вкладу автоматично переноситься на кількість днів, яка відповідає кількості днів, яка минула з дня укладення даного 
Договору до фактичного внесення суми Вкладу на Вкладний (депозитний) рахунок відповідно до п.1.2. даного Договору.  
 Мінімальна сума Вкладу (депозиту):            
1.2. Сума Вкладу, зазначена в п.1.1 цього Договору, вноситься ВКЛАДНИКОМ на Вкладний(депозитний) рахунок                   
шляхом внесення готівки через касу БАНКУ або безготівкового перерахування з поточного чи іншого рахунку протягом трьох 
робочих днів включаючи день укладення даного Договору до кінця операційного дня останнього робочого дня цього строку.  
 Внесення грошової суми Вкладу за цим Договором та дата її внесення  підтверджується документом, що свідчить про 
фактичне внесення (перерахування) коштів на Вкладний(депозитний) рахунок ВКЛАДНИКА.  
 У разі, якщо ВКЛАДНИК не внесе (не перерахує) кошти на Вкладний(депозитний) рахунок протягом трьох робочих днів з 
дня укладення даного Договору, Сторони беззаперечно погоджуються, що даний Договір є припиненим.   
1.3. Для обслуговування операцій за вкладним (депозитним) рахунком (перерахування суми Вкладу, нарахованих процентів), а 
також здійснення інших 
операцій, передбачених законодавством України та цим Договором, БАНК з моменту підписання цього Договору Вкладнику 
відкриває/використовує   
                                . 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. БАНК зобов’язаний зберігати таємницю Вкладу, операцій за рахунком і відомостей про ВКЛАДНИКА, за винятком випадків, передбачених 
законодавством України. 
2.2. БАНК зобов’язаний повернути суму Вкладу та нараховані проценти у визначений п.1.1 цього Договору термін, з урахуванням положень 
п.8.2 щодо подовження терміну дії цього Договору шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА, зазначений в п. 1.3 цього 
Договору або за заявою ВКЛАДНИКА на його поточний (в т.ч. картковий)  рахунок відкритий у БАНКУ. 
2.3. БАНК має право вносити пропозиції щодо зміни процентної ставки по Вкладу та інших умов цього Договору при зміні кон’юнктури ринку 
грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності з рішенням НБУ, а також у зв’язку з виникненням інших об’єктивних 
факторів, що зумовлюють необхідність зміни процентної ставки та інших умов цього Договору з погляду БАНКУ. 
  В такому разі БАНК письмово пропонує ВКЛАДНИКУ внести зміни до умов даного договору щодо зміни процентної ставки по 
Вкладу шляхом направлення листа за адресою ВКЛАДНИКА, що зазначена у реквізитах цього Договору (п.11.), а у разі отримання БАНКОМ 
повідомлення ВКЛАДНИКА про зміну місця проживання згідно з п. 10.2  цього Договору – за місцем проживання, зазначеним у відповідному 
повідомленні.  
 В разі отримання від ВКЛАДНИКА письмової згоди із запропонованим БАНКОМ новим розміром процентної ставки проценти 
нараховуються за зміненою ставкою та Договір діє за зміненими умовами з наступного робочого дня з дня отримання Банком відповідного листа 
ВКЛАДНИКА.  
 В разі відсутності відповіді від ВКЛАДНИКА на пропозицію БАНКУ щодо змінення процентної ставки по Вкладу, починаючи з 15-
го (п’ятнадцятого) календарного дня після відправки БАНКОМ повідомлення щодо змінення процентної ставки по Вкладу, новий розмір 
процентної ставки та/або інші умови цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і проценти нараховуються за зміненою ставкою 
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та Договір діє за зміненими умовами.  При цьому Сторони визнають, що зміна процентної ставки у вищезазначеному порядку не є 
односторонньою зміною умов даного договору, а є прийняттям ВКЛАДНИКОМ пропозиції БАНКУ укласти угоду щодо внесення змін до даного 
договору у відповідності до ст.ст.638, 642 та  частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України. 
2.4. БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА надання документів, необхідних для відкриття рахунку, та повернення суми Вкладу. 
2.5. БАНК має право здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства України при наданні 

ВКЛАДНИКУ банківських послуг за Договором.  
2.6. БАНК має право здійснювати управління Вкладом(депозитом), що розміщений на Вкладному(депозитному) рахунку.  
2.7. ВКЛАДНИК має право відмовитись від запропонованих умов, викладених у п.2.3 цього Договору письмово повідомивши про це БАНК. 
Дія цього Договору припиняється згідно п.4.1. цього Договору 
2.8. ВКЛАДНИК зобов’язується на вимогу БАНКУ надавати документи, додаткову інформацію, пов’язану з виконанням БАНКОМ функцій 
первинного фінансового моніторингу. 
2.9. ВКЛАДНИК  не має право на довкладення грошових коштів на Вкладний(депозитний) рахунок. 
2.10. ВКЛАДНИК не має права вимагати зменшення загальної суми Вкладу (депозиту). 
2.11. ВКЛАДНИК під час укладення даного Договору може вимагати, а БАНК зобов’язується надати ВКЛАДНИКУ розрахунок його доходів 
та витрат, пов'язаних з розміщенням Вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення: 
1) сума нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 
2) сума податків і зборів, які утримуються з ВКЛАДНИКА, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений в договорі, 
із визначенням інформації, що БАНК виконує функції податкового агента; 
3) сума комісійних винагород та інші витрати ВКЛАДНИКА за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Вкладу. 
2.12.  ВКЛАДНИК зобов’язаний до укладення договору одержати Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в письмовій 
(паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору ВКЛАДНИК не мав відкритих поточних та/або вкладних 
(депозитних) рахунків у БАНКУ. У разі укладення даного Договору за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних 
систем в електронній формі, ВКЛАДНИК зобов’язується підтвердити її одержання шляхом надсилання Банку повідомлення в електронній 
формі про одержання Довідки. Якщо ВКЛАДНИК до укладання цього Договору вже має відкритий поточний та/або вкладний (депозитний) 
рахунок, клієнт зобов’язаний ознайомитись з довідкою у будь-якому відділенні БАНКУ або шляхом завантаження з офіційного сайту БАНКУ 
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 
2.13.  БАНК зобов’язаний до укладення договору надавати ВКЛАДНИКУ Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форму якої 

наведено у Додатку № 2 до даного Договору, в один із наступних способів: 

- у письмовій (паперовій або електронній) формі, якщо до моменту укладання цього договору ВКЛАДНИК не мав відкритих 
поточних/депозитних рахунків у БАНКУ; 

- шляхом надання довідки на  вимогу ВКЛАДНИКА при зверненні ВКЛАДНИКА  до будь-якого відділення БАНКУ; 

- шляхом  розміщення на офіційному сайті БАНКУ https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/. 
БАНК зобов’язаний не рідше ніж один раз на рік з дня набуття чинності даним Договором надавати ВКЛАДНИКУ Довідку про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі на власну вимогу ВКЛАДНИКА при його зверненні до будь-якого відділення БАНКУ, а 

також розміщувати Довідку на сайті БАНКУ: https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/ з метою її отримання ВКЛАДНИКОМ в 
електронній формі шляхом завантаження з сайту. ВКЛАДНИК підтверджує власну згоду на отримання Довідки не рідше 1 разу на рік при 

зверненні до будь-якого відділення БАНКУ або шляхом завантаження з вказаного вище сайту БАНКУ. 
У разі отримання ВКЛАДНИКОМ від БАНКУ Довідки (Додаток № 2) в електронній формі  через систему самообслуговування "МОТОР  
Оnline", БАНК має право вимагати від ВКЛАДНИКА  підтвердження отримання зазначеного документа, шляхом зазначення "ознайомлений" у 
відповідній графі сторінки сайту системи самообслуговування "МОТОР Оnline". 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1. БАНК щомісячно нараховує проценти на Вклад протягом терміну дії даного Договору починаючи з наступного дня після надходження 
від ВКЛАДНИКА Вкладу і закінчується в день, який передує його поверненню або списанню з рахунку ВКЛАДНИКА інших підстав, 
передбачених чинним законодавством України, включаючи зазначені у п.2.8. даного Договору підстави, за методом факт/факт виходячи з 
фактичної кількості днів у місяці та році та фактичної суми Вкладу на рахунку. 

Проценти нараховуються: 
- в останній робочий день першого місяця – за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу у БАНК, по останній календарний 

день цього місяця включно; 
- кожного наступного місяця – за період з першого календарного дня місяця по останній календарний день місяця включно; 
- на дату повернення Вкладу проценти нараховуються за період з першого календарного дня поточного місяця до дня, який передує дню 

повернення Вкладу, визначеного п.1.1. даного Договору  (включаючи день, який передує дню повернення Вкладу).    
- у разі подовження дії Договору на Новий термін згідно п. 8.2., проценти за Вкладом нараховуються з дня подовження дії Договору по 

день який передує дню повернення Вкладу, включно. 
         БАНК припиняє нарахування процентів за Договором в останній день перед початком процедури виведення Фондом  гарантування вкладів 
фізичних осіб Банку з ринку (у разі прийняття Національним Банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку 
з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - у день прийняття рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку). 
3.2. БАНК сплачує нараховані проценти ВКЛАДНИКУ у день повернення Вкладу, зазначеного у п. 1.1 цього Договору, у валюті Вкладу 
шляхом безготівкового перерахування на зазначений у п. 1.3 цього Договору рахунок ВКЛАДНИКА, або за заявою перераховується на його 
поточний  (в т.ч картковий) рахунок відкритий у БАНКУ. У разі продовження терміну дії Договору згідно умов п.8.2 цього Договору на Новий 
термін, сума нарахованих процентів за Попередній термін дії Договору не приєднується до суми Вкладу, а залишається на рахунку, зазначеному у 
п.1.3. цього Договору, до їх отримання Вкладником. 
3.3. По закінченню строку дії цього Договору, а також у разі його розірвання, припинення відповідно до п. 4.1 Договору, нарахування 
процентів по Вкладу припиняється. Сума Вкладу (депозиту) та нараховані проценти повертаються ВКЛАДНИКУ у день повернення 
вкладу(депозиту) у валюті вкладу(депозиту) шляхом безготівкового перерахування на рахунок ВКЛАДНИКА  або за заявою ВКЛАДНИКА 
перераховується на його поточний (в т.ч картковий) рахунок відкритий у БАНКУ.  У випадку, якщо датою повернення ВКЛАДНИКУ грошових 
коштів є вихідний, святковий або інший неробочий день, проценти сплачуються БАНКОМ у перший робочий день після закінчення строку дії 
Договору або після закінчення Нового терміну, зазначеного в п.8.2 цього Договору. 
3.4. Операції по Вкладу проводяться за умови пред'явлення ВКЛАДНИКОМ паспорта або іншого документу, який його замінює у випадках, 
передбачених законодавством України. 
3.5. У разі внесення ВКЛАДНИКОМ Вкладу (депозиту) через касу Банку після завершення операційного часу Банку (але в межах операційного 
дня Банку), а також у вихідні, святкові або інші неробочі дні, кошти ВКЛАДНИКА зараховуються БАНКОМ на Вкладний рахунок наступного 
робочого дня. В цьому разі дія Депозитного договору починається з наступного робочого дня після надходження від ВКЛАДНИКА Вкладу до 
БАНКУ.  
 

4. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 
4.1. У разі, якщо ВКЛАДНИК впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня відправки БАНКОМ повідомлення, зазначеного п.2.3 
цього Договору, відмовиться від запропонованих умов та БАНК у зазначений цим пунктом термін отримає письмове повідомлення 
ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами, дія цього Договору припиняється через 2(два) робочих дня після отримання БАНКОМ письмового 
повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами. У разі неотримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі 
змінами у зазначений цим пунктом термін зміни умов цього Договору вважаються прийнятими ВКЛАДНИКОМ і Договір діє за зміненими 

https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
https://www.motor-bank.ua/private-clients/fgvfo/
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умовами. При цьому днем отримання БАНКОМ письмового повідомлення ВКЛАДНИКА про незгоду зі змінами є дата штампу БАНКУ про 
отримання вхідної кореспонденції. 
 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСТРОКОВОМУ РОЗІРВАННІ (ПРИПИНЕННІ) ДОГОВОРУ 
5.1. При достроковому розірванні цього Договору з ініціативи БАНКУ, а також у разі припинення Договору з підстав, передбачених п. 4.1 
цього Договору, БАНК сплачує ВКЛАДНИКУ проценти по діючій процентній ставці на момент розірвання Договору до дати розірвання 
Договору, а у разі припинення – до фактичної дати припинення дії Договору. 

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН 
6.1. БАНК є зареєстрованим учасником Фонду гарантування Вкладів фізичних осіб.  
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує ВКЛАДНИКУ відшкодування коштів за його вкладом. Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб відшкодовує кошти в розмірі суми вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб БАНКУ з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 
встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не 
може бути меншою 200 000 гривень (офіційна сторінка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -  http://www.fg.gov.ua/). 
6.2. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування 
суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури  
виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку  з підстав, 
визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної 
валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).  
6.3. БАНК гарантує повернення депозиту всім своїм майном, на яке згідно законодавства України може бути звернено стягнення. 
6.4  Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які 
надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного 
сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».   

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
7 .1. Усі суперечки між сторонами, що виникають у разі невиконання або неналежного виконання цього Договору, вирішуються Сторонами 
шляхом переговорів. В разі не досягнення згоди по спорам, що виникли, вони вирішуються в судовому порядку. 
 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту фактичного надходження коштів ВКЛАДНИКА на Вкладний(депозитний) рахунок і діє до повного  
виконання сторонами зобов'язань за цим  Договором. 
8.2. Підписанням цього Договору ВКЛАДНИК підтверджує, що він дає згоду на продовження терміну дії даного Договору без укладання 
письмової додаткової угоди до даного Договору (автоматична пролонгація) на той самий термін, що зазначений у п.1.1 даного Договору (далі – 
"Новий термін") на наступних умовах:  

- 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: 
на період другого  місяця      -          % (    ) відсотки річних; 
на період третього місяця      -         % (     ) відсотки річних; 
на період четвертого місяця  -         % (     ) відсотки річних; 

-   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 – 3 (три); 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 терміні проценти 

на Вклад не додаються до суми Вкладу, а перераховуються на рахунок, зазначений у п 1.3. даного Договору. 
 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це є наслідком впливу 
обставин непереборної сили. Під такими обставинами Сторони розуміють події, які відбуваються поза межами контролю Сторін, а саме: пожежі, 
повені, землетруси тощо; війни, блокади, окупації, оголошення Воєнного стану в Україні, оголошення Національним банком України особливого 
стану функціонування банківської системи України, оголошення Національним банком України надзвичайного  стану (періоду)  функціонування 
банківської системи України, а також інші дії та/або рішення державних органів. Дії чи рішення державних органів, що обмежують чи 
забороняють діяльність Сторін/Сторони внаслідок недотримання ним вимог чинного законодавства України, не є обставинами непереборної 
сили. 

У випадку виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, термін виконання зобов’язань за 
ним продовжується на час, протягом якого діють ці обставини. 
9.2 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань по цьому Договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, зобов’язана 
негайно, але у будь-якому разі не пізніше десяти календарних днів з моменту виникнення (припинення) вищевказаних обставин повідомити про 
це другу сторону. Неповідомлення у встановленому порядку про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє відповідну сторону 
посилатися на такі обставини.  
9.3 Доказом виникнення та припинення форс-мажорних обставин є довідки Торгово-промислової палати місця виникнення та припинення 
форсмажорних обставин, а також відповідні нормативно-правові акти державних органів управління.  

9. 10. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ  
10.1 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього Договору зберігається в БАНКУ, а 
другий БАНК зобов’язаний надати ВКЛАДНИКУ під підпис.  
10.2 У разі зміни місця проживання, номерів телефонів, зміни будь-яких документів, що ідентифікують особу, ВКЛАДНИК зобов’язаний 
повідомити про це БАНК протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення відповідної події.  

10.3. Для мети цього Договору вважається, що поштова адреса ВКЛАДНИКА, вказана в цьому Договорі – є його місцем проживання. Усе 
листування по цьому  Договору вважається отриманим ВКЛАДНИКОМ,   якщо у БАНКА є докази відправки поштових відправлень на вказану 
адресу ВКЛАДНИКА.  
10.4. Оподаткування Вкладу здійснюється згідно чинного законодавства України.  
10.5. БАНК має статус платника податку на прибуток підприємств  на загальних умовах.   
10.6. Згідно статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» ВКЛАДНИКУ надана інформація стосовно БАНКУ за цим Договором, про 
що він і підтверджує при підписанні цього Договору.  
10.7. БАНК  зобов’язаний гарантувати таємницю операцій за банківськими операціями ВКЛАДНИКА. Надавати третім особам довідки щодо 
банківських операцій ВКЛАДНИКА без його на це згоди лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.           

БАНК забезпечує збереження банківської таємниці ВКЛАДНИКА шляхом:  

- обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   
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- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю ВКЛАДНИКА;   

- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що містять банківську 
таємницю ВКЛАДНИКА.  

        У разі розголошення БАНКОМ відомостей, що становлять банківську таємницю, ВКЛАДНИК має право вимагати від БАНКУ 
відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Завдані збитки та моральна шкода відшкодовуються ВКЛАДНИКУ БАНКОМ на підставі 
та у розмірах, встановлених відповідним рішенням суду  

10.8. Зміни до цього Договору, за винятком випадків, передбачених п.п.2.3., 8.2. цього Договору, оформляються в письмовій формі шляхом 
укладення додаткових угод до даного Договору, які є його невід'ємною частиною.  
10.9. У зв’язку із укладенням цього Даного договору, керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-
VІ, ВКЛАДНИК надав БАНКУ право на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання 
і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про ВКЛАДНИКА) систематизацію, використання, 
поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) персональних даних ВКЛАДНИКА з первинних 
джерел,  у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я ВКЛАДНИКА документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), 
відомостей, які надав ВКЛАДНИК про себе під час укладання даного правочину (в тому числі, але не виключно про: фінансовий стан, наявність 
рахунків та кредитів у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України) з метою 
забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної 
звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також ВКЛАДНИК підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта 
персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних” та 
повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  
10.10. По всім іншим питанням, не обумовленим цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.  
10.11. До цього договору додаються Повідомлення (Додаток №1) та Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб   (Додаток № 2), які  
є невід’ємною частиною цього договору.  
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Додаток №1  

 

Заява на приєднання 

до Публічного договору про дистанційне самообслуговування в системі «МОТОР Online» та надання банківських 

послуг. 

 

Я, Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________  

Документ, що посвідчує особу _ Серія __Номер __РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

__________ 

Місце реєстрації: індекс __країна __область __ населений пункт _  назва вулиці ___буд./ корп. ____ кв. ____  

Фактичне місце проживання: індекс __країна __ область __ населений пункт ___ назва вулиці ___ буд./ корп. __кв. ____  (далі по тексту – «Клієнт») 

підписанням цієї Заяви підтверджую, що приймаю Публічну пропозицію АТ «МОТОР - БАНК» (далі по тексту – «Банк») на укладення 

ПУБЛІЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРУ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ САМООБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «МОТОР Online» ТА 

НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ  (далі по тексту – Договір), яка розміщена на офіційному сайті АТ «МОТОР - БАНК» у мережі Інтернет: 

www.motor-bank.ua, в повному обсязі, з урахуванням умов надання всіх послуг, як обраних безпосередньо при акцептуванні Договору, так і послуг, 

що можуть бути надані мені в процесі обслуговування (з урахуванням всіх змін та/або доповнень) і погоджуюся з тим, що можу обирати будь-які 

передбачені Договором послуги, в тому числі через Дистанційні канали обслуговування. 

            Вартість послуг, наданих відповідно до Договору, визначаються Тарифами Банку, що є невід є̀мною частиною Договору  які розміщені на 

офіційному сайті АТ «МОТОР - БАНК» у мережі Інтернет: www.motor-bank.ua.   

 

            Прошу підключити мені послугу дистанційного обслуговування «МОТОР Online» та використовувати мій абонентський номер мобільного 

зв’язку: 380________ (далі по тексту – «Абонентський номер Клієнта») для отримання електронних повідомлень про стан здійснених операцій за 

моїм  банківським  рахунком*,  за банківським  вкладом/депозитом  та/або іншої інформації, що стосується мого банківського рахунку.  

Я є   не є  пенсіонером. 

Номер відкритого рахунку в АТ «МОТОР-БАНК» _________________ 

 

       Підписанням цієї Заяви я надаю згоду на встановлення наступних лімітів на здійснення операцій з використанням послуги 

дистанційного обслуговування для фізичних осіб «МОТОР Online»: 

- загальна сума операцій з перерахування коштів на банківські рахунки інших клієнтів в межах АТ «МОТОР-БАНК» або 

інших банків України, а також перерахування коштів на власні банківські рахунки в інших банках України не може перевищувати  

20 000,00 гривень на добу; 

- загальна сума операцій з перерахування коштів на банківські рахунки інших клієнтів в межах АТ «МОТОР-БАНК» або 

інших банків України, а також перерахування коштів на власні банківські рахунки в інших банках України не може перевищувати  

149 999,99 гривень на місяць. 

 

            Підписанням цієї Заяви я надаю, крім викладених в Договорі, наступні підтвердження та запевнення:  

 

Ця Заява не має інноваційного характеру і в результаті приєднання до Договору, дія Договору(-ів) на відкриття та обслуговування 

картрахунку, Договору(-ів) банківського рахунку фізичної особи, Договору(-ів) банківського вкладу (депозиту), які раніше були укладені між мною 

та Банком, не припиняють дію, якщо які-небуть положення із зазначених вище раніше укладених із Банком договорів суперечать даному Договору, 

у взаємовідносинах між Клієнтом та Банком застосовуються положення цього Договору. 

Я ознайомлений(а) з усіма положеннями Договору, Тарифами Банку та цілком згодний/згодна; всі умови Договору мені зрозумілі та не 

потребують додаткового роз’яснення.  

Підписанням заяви підтверджую, що Я ознайомився(лась) з повним текстом, повністю зрозумів(ла) його зміст та погоджуюсь з усіма 

умовами цієї Заяви; 

Підписуючи дану Заяву,  Я  погоджаюсь, що АТ «МОТОР - БАНК»  має право в будь-який час - вносити пропозиції щодо зміни ставок 

та розмірів тарифів, розміру процентів по банківським вкладам/депозитам, по іншим умовам даного Договору при зміні кон’юнктури ринку 

грошових ресурсів, чинного законодавства України, у відповідності до окремих Постанов Правління Національного банку України, а також у 

зв’язку із виникненням інших об’єктивних факторів, що зумовлюють необхідність вищезазначених змін та інших умов даного Договору з погляду 

Банку. В такому разі  Банк оприлюднює нові ставки та розміри тарифів, розміри процентів по банківським вкладам/депозитам, інші умови Договору 

(далі по тексту – Оприлюднення нових умов обслуговування) шляхом розміщення інформації щодо змін із зазначенням нових розмірів тарифів, 

розміру процентів по банківським вкладам/депозитам, інші умови Договору на сторінці офіційного сайту АТ «МОТОР - БАНК» в мережі Інтернет: 

www.motor-bank.ua за тридцять календарних днів до введення в дію зазначених у відповідному повідомленні щодо зміни ставок та розмірів тарифів, 

розміру процентів по банківським вкладам/депозитам, інших умов Договору. В день розміщення інформації щодо змін із зазначенням нових 

розмірів тарифів, розміру процентів по банківським вкладам/депозитам, інших умов Договору на сторінці офіційного сайту АТ «МОТОР - БАНК» 

в мережі Інтернет:  www.motor-bank.ua, Банк направляє Клієнту інформацію щодо змін із зазначенням нових розмірів тарифів, розміру процентів 

по банківським вкладам/депозитам, інших умов Договору за допомогою мобільного зв’язку SMS-повідомленням на  Абонентський номер Клієнта. 

Протягом вищезазначеного тридцятиденного строку Клієнт має право відмовитись від запропонованих Банком нових умов обслуговування в 

рамках Договору шляхом направлення Банку відповідного листа на поштову адресу Банку або будь-якого з його Відділень, в такому разі даний 

Договір, укладений між Банком та Клієнтом, вважається розірваним на третій робочий день з дня отримання Банком вищезазначеного листа 

Клієнта. У разі відсутності відмови Клієнта від запропонованих Банком нових ставок та розмірів тарифів, розміру процентів по банківським 

вкладам/депозитам та змінення інших умов Договору, починаючи з тридцять першого  календарного дня після Оприлюднення нових умов 

обслуговування в рамках Договору, нові ставки та розміри тарифів, розміри процентів по банківським вкладам/депозитам та  інші умови Договору 

вважаються прийнятими  Клієнтом та даний Договір починає діяти за зміненими умовами. При цьому Сторони визнають, що зміна ставок та 

http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
http://www.motor-bank.ua/
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розмірів тарифів, розміру процентів по банківським вкладам/депозитам, зміна інших умов даного Договору у вищезазначеному порядку не є 

односторонньою зміною умов Договору, а є прийняттям Клієнтом пропозиції Банку укласти угоду щодо внесення змін до Договору у відповідності 

до ст.ст.638, 642 та частини третьої ст. 205 Цивільного кодексу України. 

           

           Як суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку (збирання, 

реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), 

знеособлення, знищення відомостей про Клієнта, систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші 

дії в рамках мети обробки) персональних даних Клієнта з первинних джерел, у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на ім’я Клієнта, 

документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), відомостей, які надав Клієнт про себе під час укладання даного Договору (в тому числі, 

але не виключно про: фінансовий стан, наявність рахунків та кредитів у банківських установах, наявність майна та інші відомості відповідно до 

вимог чинного законодавства України) з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин 

у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ"МОТОР-БАНК", також Клієнт підтверджує, що ознайомлений 

зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством України і статтею 8 Закону України “Про захист 

персональних даних” та повідомлений про внесення його даних до бази персональних даних «Клієнти» АТ «МОТОР-БАНК».  

 

                                                                  Клієнт __________ 

                                                                                                             підпис 

На виконання Статті 69 Податкового кодексу України, щодо вимог до відкриття та закриття рахунків платників податків 

у банках та інших фінансових установах, підтверджую, що наведена у даному повідомленні  інформація є достовірною, 

чинною та відповідає дійсності.  

На день відкриття рахунку (указати необхідне): 

  я не зареєстрований(а) як фізична особа-підприємець або самозайнята особа** (відповідно до п.141.226 ст.14 Податкового 

кодексу України) 

 я зареєстрований(а) як фізична особа-підприємець/ здійснюю незалежну професійну діяльність 

_____________________________(зазначити, яку саме діяльність) 

 відносно мене відсутні публічні обтяження рухомого майна, накладені державними виконавцями 

  відносно мене існує публічне обтяження рухомого майна, накладене відповідно до постанови про арешт від 

______________№________________, виданої ___________________________.             

 Я ознайомлений(а) із змістом ст. 192 Кримінального кодексу України: 

  "Стаття 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. 

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства караються 

штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот 

сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли майнову шкоду у великих розмірах, 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

трьох років. "       

Я ознайомлений(а) із змістом ст. 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та  Інструкції про 

порядок про здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб  захисту прав  та охоронюваних інтересів вкладників 

від 26.05.2016 р. № 825 (із змінами), а саме: 

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та 

зміцнення довіри до банківської системи в Україні. 

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, 

включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, 

визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику 

банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості 

вкладів в одному банку. 

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від 

вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або 

шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти***. 

4. Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах 

граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. 

Виконавча дирекція Фонду визначає порядок відшкодування коштів за вкладами відповідно до Закону та нормативно-правових 

актів Фонду. 

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми 

вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури 

виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». 

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, 

визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в 

іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до 

іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17/paran399#n399
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
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Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття 

Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію банку). 

6. Фонд не відшкодовує кошти: 

1) фізичної особи - підприємця, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або 

банківського рахунку*; 

2) передані банку в довірче управління; 

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; 

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття 

Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття 

Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом року до дня прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення 

надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії 

неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської 

ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

- один рік до дня прийняття такого рішення); 

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними 

на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

або мають інші фінансові привілеї від банку; 

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання 

перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань; 

10) за вкладами у філіях іноземних банків; 

11) за вкладами у банківських металах; 

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. 

      Клієнт  ознайомлений з положеннями ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо 

коштів, відшкодування яких не здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Підписанням цієї заяви підтверджую, що ознайомлений з регламентом роботи системи дистанційного обслуговування «МОТОР online»: 

1. Переказ коштів, прийом платежів та заявок через систему дистанційного обслуговування «МОТОР online» здійснюється Банком 

в операційний час з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00 години, в п’ятницю – з 09:00 до 16:00 години. 

2.  Переказ коштів, прийом платежів, заявок та обробка операцій, здійснених до завершення операційного часу  за поточний робочий 

день, відображаються на рахунках Клієнта в цей робочий день, а операції, здійснені в післяопераційний час за поточний робочий 

день і у вихідні та святкові дні, відображаються на рахунках Клієнта на наступний робочий день. 

 

_________________    __________________  _____________ 

           ПІБ                                  підпис                 дата 

Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) Банку: 

Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК" (АТ "МОТОР-БАНК") 

69068, м.Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 "Б", 

МФО 313009 

ЄДРПОУ: 35345213 

к/р. 32004121301026  в Національному  банку України  

 

Уповноважена особа банку   ______________________                Дата «____» ____________20__р 

                                                        (ПІБ, підпис)  М.П. 

a.  

Я, _________________, отримав(ла) від Банку примірник Заяви на приєднання до ПУБЛІЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРУ 

ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ САМООБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ «МОТОР Online» ТА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ та 

ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб:  

_________________    __________________  _____________ 

             ПІБ                                        підпис                   дата 

 
* до банківських рахунків відносяться всі поточні, карткові та інші рахунки Клієнта. 

**Самозайнята особа - особа, яка є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність - участь фізичної особи у 

науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, 
аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною 

діяльністю. 

***Вклади фізичних осіб-підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, 
віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran1331#n1331
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/paran901#n901
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Додаток № 2. 

Правила 

користування міжнародними платіжними картками АТ «МОТОР-БАНК»  

Дані Правила регулюють порядок користування платіжними картками, емітованими  АТ «МОТОР–БАНК» та визначають 

умови та порядок обслуговування Клієнта при наданні послуг Банку з відкриття карткового рахунку, випуску карток, надання 

сервісу GSM-Банкінг. 

1. Визначення термінів  

Авторизація – процедура отримання Партнером дозволу Банка на проведення операції з використанням спеціального платіжного 

засобу, в т.ч. з використанням Картки. 

Банк – акціонерне товариство «МОТОР-БАНК» (скорочене найменування АТ «МОТОР-БАНК»). 

Банкомат (АТМ) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю Картки здійснити самообслуговування за 

операціями з одержання коштів у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації 

щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу. 

Верифікація – це процедура встановлення (підтвердження) Банком відповідності особи Клієнта (представника Клієнта) у його 

присутності отриманим від нього ідентифікаційним даним. 

Витратний ліміт – гранична сума коштів, доступна Держателю Картки протягом певного періоду для здійснення операцій із 

використанням платіжної картки. Обчислюється як сума залишку на рахунку за мінусом суми заблокованих, але не списаних 

коштів, а у разі надання Держателю кредиту – як сума кредиту та залишку коштів на рахунку за мінусом суми заблокованих, але 

не списаних коштів. 

Виписка – інформація про рух коштів за КР, який надається Банком Держателю (на вимогу). 

Дебетувати КР – зменшувати залишок за КР. 

Держатель – фізична особа, яка на законних підставах використовує Картку для ініціювання переказу коштів з КР у Банку або 

здійснює інші операції із застосуванням зазначеної Картки. 

Довірена особа Держателя – фізична особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з використанням 

платіжної картки за КР Держателя. 

Договір – договір про відкриття та обслуговування КР, укладений між Банком та Держателем. 

Договірне списання – списання Банком з рахунку Клієнта коштів без подання Клієнтом платіжного доручення, що здійснюється 

Банком у порядку, передбаченому Договором.  

Заборгованість за КР – сума кредитних коштів та нарахованих процентів за користування кредитними коштами, яка має бути 

погашена у строки, встановлені Договором. 

Заява – документ,  який подається Держателем до Банку для відкриття КР та видачі Картки. 

Картковий рахунок (рахунок, КР) – поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних 

платіжних засобів, в тому числі карток, відкритий на ім’я Клієнта в рамках Договору, розпорядження яким може здійснюватися 

за допомогою Картки та шляхом подання Держателем розрахункових документів.  

Клієнт – будь-яка фізична особа/юридична особа, що звертається до Банку для відкриття КР та отримання Картки. Після 

укладення між такою особою і Банком Договору, відкриття КР та оформлення Картки така особа переходить в статус Держателя. 

Кредитувати КР – збільшувати залишок за КР. 

Ліміт Овердрафту – збільшення Витратного ліміту за КР, що встановлюється за згодою Держателя та Банка на підставі укладеної 

додаткової угоди до Договору. 

Міжнародна платіжна система (МПС) – Міжнародна платіжна система Visa Internanional. 

Несанкціонований овердрафт – короткостроковий кредит, який виникає у разі здійснення Держателем операції, яка призвела 

до перевищення Витратного ліміту, та сума якого не обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом 

виникнення. Визначається як дебетовий залишок за КР. 

Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається Банком Клієнту у разі перевищення суми операції за Карткою залишку 

коштів на його КР  в межах встановленого Ліміту Овердрафту. 

Операційний час Банку - частина операційного дня Банку, протягом якої відбувається обслуговування Клієнтів, у тому числі 

приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані Банком. Початок 

та кінець операційного часу встановлюються згідно з наказом/розпорядженням Голови Правління Банку (чи особи ним 

уповноваженої) з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома Клієнтів Банку шляхом розміщення 

відповідної інформації на сайті Банку. 

Операція з використанням картки – дія, ініційована Держателем Картки, з внесення або зняття готівки з КР, здійснення 

розрахунків у безготівковій формі з використанням цієї Картки. 

Партнер – (а) Банк, член платіжної системи; (б) підприємство сервісу/торгівлі, уповноважені платіжною системою на здійснення 

операцій з Картками.     

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН-код) – набір цифр, відомий лише Держателю Картки, необхідний для його 

ідентифікації під час здійснення операцій із використанням Картки. 

Платіжна картка (Картка) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку 

пластикової картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з КР Держателя або Банку, а також інших операцій, 

установлених Договором. 

Платіжний термінал (POS-термінал) – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання 

довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням Картки. 

Правила МПС – розроблені та затверджені міжнародною платіжною системою єдині стандарти її функціонування, що є 

обов’язковими для всіх учасників такої міжнародної платіжної системи. Сторони визнають, що Правила МПС є конфеденційними 

і можуть надаватися виключно працівникам Банку та представникам МПС. 
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Разова комісія – комісія за одноразову послугу Банку, яку Держатель сплачує одночасно із проведенням відповідної операції за 

своїм КР відповідно до умов Договору та діючих Тарифів Банку. 

CVV2» (Card verification value)/«CVC2» (Card verification code) – код – тризначний номер, нанесений на зворотній стороні 

Картки на смузі для підпису та використовується як додатковий захист від підробки Картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом 

Клієнта та прирівнюється до ПІН-коду при певних типах транзакцій. 

Стоп-список – перелік Карток, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. 

Може бути локальним та міжнародним, в електронному або паперовому вигляді. Картка може бути внесена у Стоп-список як за 

заявою Клієнта так  і за ініціативою Банку та МПС. 

Тарифи - документ, затверджений відповідним колегіальним органом Банку у встановленому Банком порядку, в якому наведено 

перелік послуг та встановлені розміри грошової винагороди Банку за  їх  надання  при  обслуговуванні  Клієнтів-фізичних  осіб 

Тарифи в частині переліку послуг, які надаються за цим Договором і відповідних винагород Банку, є невід’ємною частиною 

Договору, що оприлюднюються на Сайті Банку та/або розміщуються у доступних для Клієнтів місцях у відділеннях Банку. Клієнт 

оплачує послуги  Банку  згідно  з  Тарифами,  чинними  на  момент  здійснення операції, відкриття Карткового рахунку, отримання 

відповідної послуги, якщо інше не передбачено умовами Договору. 

Фінансовий моніторинг - сукупність заходів, що здійснюється Банком, як суб’єктом   первинного фінансового моніторингу, 

щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу ідентифікації учасників фінансових операцій та 

встановлення їх податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників 

відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. 

Щоденний ліміт по Картці -  максимальна сума та кількість операцій з використанням Картки на добу, визначені Банком: по 

зняттю готівки в Банкоматі та по операціям через Платіжний термінал, тощо. 

2. Випуск Картки 

2.1. Клієнт отримує від Банку Картку та ПІН-код. Картка є власністю Банку, який має право припинити або призупинити дію 

Картки, а також відмовити у її відновленні, заміні або видачі нової Картки. 

Заяву про видачу Картки Банк розглядає протягом 5 (п’яти) робочих днів, після чого Банк погоджує або відмовляє в 

підписанні Договору. У  разі  ненадання  фізичною  особою  необхідних  Банку  документів  чи  відомостей  або умисного 

надання неправдивих відомостей щодо себе, вважається, що такі дії фізичної особи позбавляють Банк можливості надання 

цій особі Банківських послуг, у зв’язку з чим Банк відмовляє такій фізичній особі в укладанні з нею Договору та її 

обслуговуванні. У разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення.  

2.2. З метою безпеки, всі Картки, які Банк видає Клієнту, випущені Банком з обмеженням щодо здійснення операцій оплати 

товарів та послуг у мережі Інтернет. У разі, якщо Клієнт бажає використовувати Картку для оплати товарів та послуг в 

мережі Інтернет, йому необхідно звернутись до Банку та написати заяву на зняття цих обмежень, або зателефонувати за 

телефоном 0-800-505-555 (Центр обслуговування Клієнтів ПУМБ).  

2.3. Картки видаються персонально Клієнту після підписання Договору, відкриття КР та виконання всіх фінансових 

зобов`язань  Клієнта перед Банком.  

3. Обслуговування  карткового рахунку (КР) 

3.1. Банк відкриває Клієнту КР після здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта або перевірки/оновлення даних Клієнта 

за пред’явленими документами (якщо Клієнт має рахунки в Банку і був раніше ідентифікований), відповідно до вимог 

чинного законодавства України та дебетує КР на суми всіх операцій, здійснених з використанням Картки, суми інших 

платежів, які виникають під час обслуговування КР. Банк може відмовити Клієнту у відкритті та/або обслуговуванні КР 

у випадках,  передбачених  законодавством   України,  а   також  якщо   таке   відкриття/обслуговування Карткового 

рахунку може призвести до порушення чинного законодавства, зокрема режиму рахунку. Відкриття КР можливе у 

гривнях, доларах США, євро.  

3.2. Обслуговування КР здійснюється згідно з діючими Тарифами, враховуючи режим використання КР та переліку послуг 

відповідно до умов Договору,  вимог законодавства України та Правил МПС. 

3.3. Клієнт має право змінювати стандартний Щоденний ліміт по Картці та/або відкривати доступ для користування Карткою  

за  кордоном та в мережі Інтернет, шляхом  звернення  до  Центру  обслуговування  Клієнтів ПУМБ  або  подання  

письмової  заяви  до відділення Банку, в якому відкрито Картковий рахунок. 

3.4. Держатель має право розраховуватися з Банком в один з таких способів: 

- шляхом внесення готівкових коштів на КР (крім рахунків, які відкриті виключно для зарахування пенсії, соціальної 

допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат); 

- шляхом перерахування грошових коштів на КР з іншого рахунку, в т.ч. з рахунків, відкритих в іншому Банку (крім 

рахунків, які відкриті виключно для зарахування пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних 

виплат). 

3.5. При оформленні вищенаведених  операцій у призначенні платежу обов’язково  необхідно  вказати прізвище, ім’я та 

по батькові Держателя, номер його КР та реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі 

відсутності принаймні  одного з вказаних  реквізитів, Банк повертає кошти відправнику.  

3.6. Погашення заборгованості Держателя перед Банком по сплаті комісій та інших платежів, що передбачені Договором та 

Тарифами, відбувається у наступній черговості:  

- заборгованість за простроченими процентами/комісіями; 

- прострочена заборгованість за основним боргом по Овердрафту/Несанкціонованому овердрафту; 

- строкова заборгованість за процентами/комісіями; 

- строкова заборгованість за основним боргом по Овердрафту/Несанкціонованому овердрафту;   

- пеня за порушення строків повернення Овердрафту та сплати процентів; 

- інші штрафи та пені, передбачені Договором.     
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4. Права та обов’язки сторін 

4.1. Клієнт має право:  

4.1.1. Вимагати від Банку своєчасного та повного проведення операцій за Картковим рахунком та надання інших передбачених 

Договором послуг у відповідності до законодавства України, нормативно-правових актів Національного Банку України, 

Договору. 

4.1.2. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його Карткових рахунках за умови дотримання 

вимог чинного законодавства України, Договору та цих Правил. Операції за Картковими рахунками можуть бути 

обмежені або припинені лише у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або Договором 

та цими Правилами. 

4.1.3. Звертатись до Банку  за  консультаціями  з  приводу  діючих  Банківських послуг, визначених Договором, з  питань 

інформування про діючі програми лояльності, а також з приводу отримання додаткових послуг. 

4.1.4.  Звертатися до Банку із заявою про перевипуск Картки, про внесення Картки до Стоп-списку.  

4.1.5. Ініціювати закриття Карткового рахунку шляхом звернення до відділення Банку, в якому було відкрито Картковий 

рахунок, та подання письмової заяви про закриття Карткового рахунку за встановленою Банком формою. В день подання 

заяви про закриття Карткового рахунку Клієнт повертає у Банк усі Картки/Додаткові картки, емітовані до Карткового 

рахунку, а також сплачує Заборгованість за КР за Договором (за наявності). 

4.1.6. Вносити Банку пропозиції щодо підвищення якості обслуговування Клієнтів. 

4.1.7. Клієнт також має інші права, передбачені Договором та/або чинним законодавством України. 

4.2. Банк має право: 

4.2.1. Достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку та самостійно закрити КР  в наступних випадках: 

- у разі отримання Банком повідомлення про звільнення Держателя з підприємства, за заявою якого було відкрито КР 

(для КР, відкритих в рамках зарплатних проектів); 

-  у разі відсутності надходжень на КР Держателя протягом 12 календарних місяців з дня відкриття КР (для КР, відкритих 

в  рамках зарплатних проектів, для отримання пенсій, соціальної матеріальної допомоги тощо); 

- у  разі неотримання Держателем Картки протягом 12 місяців після останнього календарного дня місяця випуску Картки 

(у разі відкриття КР), за умови відсутності залишку на КР. При цьому Банк самостійно закриває КР, а Картка знищується; 

- у разі неотримання Держателем Картки з поновленим строком дії протягом 12 місяців після останнього календарного 

дня місяця випуску Картки (при цьому КР закривається, а Картка знищується); 

- у разі смерті Клієнта (за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця); 

- у разі відсутності залишку коштів на КР та відсутності операцій за КР протягом 12 місяців з моменту проведення 

останньої операції (крім операцій списання Банком комісій та нарахування процентів на залишок коштів); 

- з інших підстав, передбачених законодавством України, Договором та цими Правилами. 

4.2.2. Припинення дії Договору звільняє Банк від будь-яких обов’язків перед Держателем, які випливають із Договору, та 

звільняє Банк від відповідальності за наслідки такого припинення. 

4.2.3. Якщо на момент припинення або розірвання Договору залишок коштів на КР відсутній, то КР закривається Банком 

самостійно, а не отримана Картка знищується. В разі наявності на дату розірвання (припинення) Договору коштів на КР, 

їх повернення Держателю здійснюється шляхом видачі через касу Банку або безготівкового перерахування за реквізитами, 

вказаними Держателем. 

4.2.4. У випадках, передбачених п.4.2.1, та у разі наявності залишку коштів на КР, Банк з метою закриття КР має право 

перерахувати зазначені кошти Держателя на внутрішньоБанківський рахунок для обліку коштів Клієнтів Банку за 

недіючими рахунками. 

4.2.5. У випадку невчасного повернення суми Кредиту та/або невчасної сплати процентів за користування ним, та/або невчасної 

сплати комісій, нарахованих відповідно до Тарифів, Банк має право здійснювати договірне списання коштів з будь-яких 

рахунків Держателя, відкритих в Банку. При цьому Держатель надає Банку право списати грошові кошти з будь-якого 

його рахунку у сумі та валюті такої фактичної заборгованості Держателя або в сумі грошових коштів у іншій валюті, 

еквівалентній сумі коштів у валюті фактичної заборгованості Держателя і витрат Банку (комісій тощо), які пов’язані з 

купівлею/продажем/обміном (конвертацією) валюти на МВРУ за курсом Банку для такого типу операцій на 

дату здійснення Банком її купівлі/продажу/обміну, у випадку, якщо коштів на КР Держателя у валюті фактичної 

заборгованості недостатньо для погашення такої заборгованості. 

 Якщо валюта грошових коштів, списаних Банком з будь-якого рахунку Держателя, не співпадає з валютою фактичної 

заборгованості Держателя за Договором/додатковою угодою для погашення такої заборгованості, Держатель доручає 

Банку здійснювати від імені та за рахунок Держателя купівлю/продаж/обмін іноземної валюти на МВРУ у сумі, необхідній 

для погашення такої заборгованості Держателя, за курсом Банку для такого типу операцій, з обов`язковим зарахуванням 

купленої/обміняної валюти або коштів, одержаних від продажу валюти на КР Держателя за відповідною валютою. 

 Договірне списання коштів з КР здійснюється Банком на підставі Договору, цих Правил та Тарифів шляхом оформлення 

меморіального ордера, у реквізиті «призначення платежу» Банк повинен вказати номер, дату і пункт Договору та/або цих 

Правил, яким установлене право Банка на договірне списання. 

Дане положення є правом, а не обов’язком Банка і не звільняє Держателя від відповідальності за невчасне виконання 

зобов’язань за Договором. 

4.2.6. Вимагати від Клієнта пред'явлення/надання документів/відомостей, необхідних для: 

- з’ясування його особи, суті діяльності та фінансового стану, надання відомостей про доходи (у разі якщо  Клієнт  є 

позичальником Банку); 

- перевірки/оновлення інформації  щодо  ідентифікації, суті  діяльності  та  фінансового  стану  Клієнта, аналізу  його 

фінансових операцій, а також надання інших документів/відомостей, необхідних для  виконання Банком функцій суб’єкта 
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первинного Фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України, яке регулює відносини у сфері 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом , або фінансуванню тероризму. 

4.2.7. Сторони  дійшли  згоди, що  Банк  має  право  встановити  Щоденні  ліміти  по  Картці, а  саме:  регламентувати кількість 

та суми операцій, що здійснюються за допомогою Картки та/або її реквізитів за визначений період, а також змінювати їх 

без додаткового повідомлення Клієнта. 

4.2.8. Розкривати інформацію про Клієнта, що становить Банківську таємницю, і обробляти персональні дані Клієнта, в тому 

числі передавати інформацію про Клієнта, що становить Банківську таємницю та персональні дані Клієнта третім особам, 

в межах та порядку, встановлених чинним законодавством України та умовами Договору. 

4.2.9. Банк  має  право  не  компенсувати/не  повертати  Клієнту  кошти,  які  списані  з  Карткового  рахунку  внаслідок 

незаконного, на думку Клієнта, використання Картки, якщо таке її використання відбувалося з наступними умовами: 

- операція здійснена з введенням та перевіркою ПІН-коду; 

- операція здійснена з використанням реквізитів Картки, без фізичного використання Картки (через мережу Інтернет 

тощо); 

-     невиконання/порушення  Клієнтом  правил  користування  Карткою,  умов  цього  Договору, чинного  законодавства 

України. 

4.2.10. Банк також має інші права, передбачені Договором ,цими Правилами та/або чинним законодавством України та/або права, 

що є кореспондуючими із обов’язками Клієнта, передбаченими Догвором, цими Правилами та чинним законодавством 

України. 

4.3. Клієнт зобов`язаний: 

4.3.1. На першу вимогу Банку відвідати відділення Банку, де була оформлена Заява на приєднання до Договору, та/або надати 

достовірні документи та/або відомості, необхідні з метою: 

- здійснення Банком процедур ідентифікації, вивчення Клієнта і аналізу його фінансових операцій. Зокрема, надати 

документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, джерел походження 

коштів, мети  та  підстави  здійснення  фінансових  операцій, перевірки/ оновлення  інформації  щодо  ідентифікації Клієнта  

та  інші  документи/відомості, необхідні  для  виконання  Банком функцій суб’єкту  первинного  Фінансового моніторингу 

у відповідності до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансуванню тероризму; 

- виконання Банком функцій агента валютного контролю (зокрема, документи, що  підтверджують законність здійснення 

Клієнтом валютних операцій); 

- здійснення Банком контролю за дотриманням Клієнтом режиму функціонування Карткового рахунку відповідно до 

чинного законодавства України. 

У разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо   

себе   або   у   разі   не   явки   Клієнта   у   відділення   Банку   з метою надання запитуваних Банком документів/відомостей, 

в тому числі з метою перевірки/ оновлення ідентифікаційних даних Клієнта, Банк має право відмовити Клієнту в його 

обслуговуванні. 

4.3.2. Своєчасно та повністю відшкодовувати Банку сплачені ним кошти: 

- МПС по операціях з використанням Картки Клієнта/Довіреної особи Клієнта; 

- іншим  Банкам  на  вимогу  щодо  оплати  комісій/ інших  платежів,  які  виникають  в  процесі  вилучення  Картки  в 

Платіжних терміналах/ точках продажу інших Банків, в процесі підтвердження іншими Банками легітимності Картки/ 

операцій проведених по ній. 

4.3.3. При отриманні Картки поставити свій підпис (кульковою ручкою) на зворотній стороні Картки на панелі для підпису. 

4.3.4. Не розголошувати третім особам, в тому числі членам власної родини, номер Картки,  ПІН-код та CVV2/CVC2-код. 

4.3.5. Не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на Картці. 

4.3.6. Негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код став відомий третій особі. 

4.3.7. Не користуватися Карткою після закінчення терміну її дії або припинення її дії. 

4.3.8. Зберігати Картку нарівні з грошовими коштами та цінними паперами. 

4.3.9. Підписувати чеки та квитанції в підтвердження точності рахунку та правильності вказаної в них суми. 

4.3.10. Зберігати квитанції (чеки, рахунки), що підтверджують проведені операції, до моменту їх відображення у виписці за КР. 

4.3.11. Не перевищувати Витратний ліміт. 

4.3.12. Здійснювати контроль за використанням Довіреною особою Держателя коштів за КР та дотриманням Витратного ліміту 

з метою недопущення Несанкціонованого овердрафту, а також контролювати дотримання Довіреною особою Держателя 

інших вимог цих Правил, а також вимог законодавства України та Договору. У випадку перевищення Витратного ліміту 

Держатель вважається таким, що отримав Несанкціонований овердрафт та зобов’язується своєчасно повернути Банку його 

суму та сплатити проценти, нараховані за користування Несанкціонованим овердрафтом. 

4.3.13. Протягом дії Договору повідомляти Банк про свій статус як самозайнятої особи (набуття зазначеного статусу та його 

припинення) в розумінні Податкового Кодексу України. При цьому, при відкритті та закритті КР, який 

відкривається/відкритий на ім’я Держателя відповідно до Договору, повідомити Банк про свій статус як самозайнятої 

особи не пізніше дня відкриття/закриття КР. У разі невиконання Держателем вимог цього пункту, - відшкодувати Банку 

завдані йому збитки (сплачені Банком штрафи, пеню та інше). 

4.3.14. Надати Банку право списувати кошти з КР Держателя, у випадку їх помилкового зарахування Банком та повернення цих 

коштів платнику. При цьому Держатель несе відповідальність за погашення Несанкціонованого овердрафту та 

нарахованих процентів за його використання, що може виникнути в разі використання Держателем помилково 

зарахованих коштів. 

4.3.15. Не передавати Картку (особову) у користування третім особам. 
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4.3.16. Повернути Картку до Банку після закінчення терміну її дії. 

4.3.17. У випадку понесення Банком збитків з вини Держателя, відшкодувати Банку такі збитки та/або сприяти Банку в їх 

відшкодуванні та мінімізації. 

4.3.18. Повернути до Банку надлишок суми грошових коштів, у разі отримання їх з Банкомату Банку. 

4.3.19. Повернути Картки до Банку, якщо у Держателя з’явились сумніви щодо своїх можливостей виконання умов Договору, і 

відшкодувати Банку всі збитки, завдані йому з вини Держателя. 

4.3.20. Використовувати КР лише у власних потребах, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. 

4.3.21. Здійснювати сплату: 

- сум всіх транзакцій, Несанкціонованого овердрафту та інших платежів, які є наслідком або виникли у зв‘язку з 

використанням Картки відповідно до Тарифів Банку;  

- сум збитків Банку, які виникли у зв’язку з використанням Картки, порушенням цих Правил та/або умов Договору 

відповідно до Тарифів Банку;  

- сум всіх транзакцій, Несанкціонованого овердрафту, комісій, нарахованих процентів на Несанкціонований 

овердрафт/Овердрафт та інших платежів, які є наслідком або виникли у зв’язку з використанням Картки після втрати 

(крадіжки) Картки, до моменту отримання повідомлення Держателя або Довіреної особи Держателя про втрату Картки та 

завершення блокування Картки в порядку, передбаченому цими Правилами відповідно до Тарифів Банку; 

4.3.22. Держатель Картки зобов'язаний негайно (в момент виявлення) заявити про втрату/крадіжку Картки або про інші випадки 

можливого несанкціонованого використання Картки до Центру обслуговування Клієнтів ПУМБ для здійснення Банком  

блокування дії  Картки.  Банк  не  несе  відповідальності  за  операції, ініційовані  за допомогою Картки, до отримання 

заяви про втрату/крадіжку Картки. 

4.3.23. Блокування дії Картки може відбуватися за усним звернення Клієнта/Довіреної особи до Центру обслуговування Клієнтів 

ПУМБ за умови проведення   успішної  верифікації   Клієнта/ Довіреної  особи.  Якщо  Клієнт/Довірена   особа   не  може  

пройти верифікацію (з будь-яких причин), Банк не приймає таке звернення Клієнта/Довіреної особи до виконання та може 

запропонувати Клієнту звернутися до відділення Банку для надання письмової заяви про втрату/ крадіжку Картки для 

блокування її дії, при цьому моментом отримання Банком заяви про втрату/ крадіжку Картки буде вважатись дата та час 

отримання Банком письмової заяви. 

4.3.24. Банк має право відновити дію Картки (активувати Картку), дію якої було блоковано з ініціативи Банку, у разі усунення 

обставин,  що стали підставою для такого блокування.  Відновлення дії Картки (активування Картки), якщо блокування 

дії Картки ініційовано Держателем Картки, здійснюється виключно на підставі письмової заяви Держателя Картки, крім 

випадків блокування дії Картки через систему дистанційного обслуговування КР iCardbanking. 

4.4. Банк зобов’язаний: 

4.4.1. Належним чином виконувати умови Договору. 

4.4.2. Вчасно і належним чином виконувати розрахункові та касові операції Держателя за його КР відповідно до законодавства 

України, внутрішнього розпорядку роботи Банку та умов Договору. 

4.4.3. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на КР Держателя в Операційний час Банку в день надходження їх в Банк. 

При зарахуванні коштів за електронними розрахунковими документами Банк перевіряє відповідність номера рахунку 

отримувача і його коду і зараховує кошти на КР Держателя, якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності Банк має 

право затримати суму переказу на строк, визначений законодавством України для встановлення належного отримувача 

цих коштів, надіславши відповідний запит до Банку платника. 

4.4.4. Приймати і видавати готівкові кошти відповідно до законодавства України та згідно з внутрішнім  розпорядком роботи 

Банку. 

4.4.5. Видавати за вимогою Держателя виписки за КР у порядку, визначеними цими Правилами. 

4.4.6. У випадку виникнення Несанкціонованого овердрафту або отримання усного чи письмового повідомлення Держателя або 

Довіреної особи Держателя про втрату (крадіжку) Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами, 

забезпечити припинення розрахунків з використанням Картки в порядку, передбаченому цими Правилами.  

4.4.7. Гарантувати таємницю операцій за КР Держателя. Без згоди Держателя інформація третім особам з питань проведення 

операцій за КР може бути надана тільки у випадках і порядку, передбачених законодавством України. 

4.4.8. Надавати консультації Держателю з приводу розрахунково-касового обслуговування Держателя за телефоном, вказаним 

на сайті Банку. 

4.4.9. Здійснювати розрахунково-касове обслуговування КР відповідно до законодавства України, Договору та цих Правил. 

4.4.10. Доручення Клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов до Банку протягом операційного часу, Банк 

зобов'язаний виконати в день його надходження. Доручення Клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який 

надійшов до Банку після закінчення операційного часу, Банк зобов'язаний виконати не пізніше наступного операційного 

дня. 

5. Строк дії Картки та її перевипуск 

5.1. Строк дії Картки вказано на лицьовій стороні картки у вигляді ММ/РР (ММ - дві цифри порядкового номеру місяця, РР - 

дві останні цифри року). Картка дійсна до 23 годин 59 хвилин останнього календарного дня зазначеного на ній року та 

місяця (включно). Картка з поновленим терміном дії видається, якщо не порушені умови Договору, при цьому Картка, 

строк дії якої закінчився, анулюється у встановленому порядку. Держатель  Картки відповідає за те, щоб всі Картки, які 

відкриті до даного КР, були повернені до Банку не пізніше одного місяця після припинення терміну їх дії або закриття 

КР. 

5.2.  Картки з поновленим терміном дії видаються Держателю після  надання відповідної заяви про перевипуск Картки. 

5.3.  Якщо Держателю не потрібна Картка з поновленим терміном дії, він повинен проінформувати про це Банк в письмовій 

формі щонайменше за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії попередньої Картки. 
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5.4. Поновлена Картка дає можливість негайно користуватись коштами за КР, невикористаними за допомогою Картки, строк 

дії якої закінчився. 

5.5. Картки миттєвого випуску перевипуску не підлягають. 

6. Додаткові Картки 

6.1. На підставі заяви Держателя Банк може видати Картки його Довіреним особам. Держатель Картки відповідає за всі 

операції з додатковою Карткою протягом строку дії Договору, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня 

закінчення строку дії Договору та/або його розірвання і несе відповідальність за заборгованість по КР. Всі операції, 

здійснені Довіреними особами Держателя, відображаються  за КР Держателя.  

6.2. Клієнт має право ініціювати видачу Додаткової картки Довіреній особі, з урахуванням вимог резидентності: Клієнт 

резидент  може  надати  Додаткову  картку  лише  Довіреній  особі  резиденту;  Клієнт  нерезидент  може  надати Додаткову 

картку лише Довіреній особі нерезиденту. 

6.3. Використання  Картки  за  довіреністю  не  допускається. Довірена  особа  може  використовувати  лише  Додаткову картку 

емітовану на її ім’я. Власник рахунку може використовувати Основну або Додаткову Картку, емітовану на його ім’я. 

7. Виписка за КР 

7.1. Банк  зобов’язаний  надавати  Клієнту  Виписки  при  зверненні  Клієнта  до  відділення  Банку,  в  якому  відкритий Картковий 

рахунок, або в інший погодженій з Клієнтом спосіб. Винагорода за надання Виписок Клієнту встановлюється Тарифами. 

7.2. Держатель у випадку незгоди з інформацією, зазначеною у виписках, зобов‘язується надати Банку претензію в письмовій 

формі з наданням підтверджуючих  документів (копії чеків,  рахунків тощо). Якщо Держатель не пред’явив по виписці 

претензії у письмовій формі, вважається, що Держатель згоден  з усіма операціями, які зазначені у виписці, і подальші 

претензії Банком прийматися не будуть. Неотримання Банком претензій у письмовій формі по наданих Держателю виписках 

впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх формування Банком вважається підтвердженням правильності вказаної в 

них інформації. 

8. Призначення та використання Картки 

8.1. З використанням Картки  Держатель може здійснювати наступні операції: 

8.1.1. Одержувати готівку з КР із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування  (Банкоматів, POS-терміналів 

та т.і); 

8.1.2.  Вносити готівку на КР, відкритий в Банку (крім рахунків, які відкриті виключно для зарахування пенсії, соціальної допомоги 

та інших передбачених законом соціальних виплат), в касах Банку, з використанням POS-терміналів, Банкоматах Банку з 

функцією приймання готівки;  

8.1.3.  Розраховуватись за допомогою Картки за товари та послуги в торгівельно-сервісній мережі.; 

8.1.4.  Здійснити безготівкове перерахування коштів з КР, відкритого в Банку, на інший картковий рахунок, який відкритий в Банку 

(крім  рахунків, які відкриті виключно для зарахування пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом 

соціальних виплат); 

8.1.5.  Здійснити оплату послуг операторів мобільного зв’язку в Банкоматах Банку та Банків-партнерів. 

8.2. Картка та ПІН-код повинні використовуватися відповідно до цих Правил. Картку має право використовувати особа, чиє 

ім`я, прізвище та підпис проставлені на ній.  

8.3. У разі отримання готівки з Банкомату або проведення операції через POS-термінал, введений ПІН-код є рівноцінним 

підпису Держателя  Картки. Держатель несе повну відповідальність за всі операції з Карткою, здійснені із застосуванням 

ПІН-коду. 

8.4. Картка може бути вилучена у Держателя працівником Партнера, який повинен пояснити причину вилучення Картки. 

Вилучення Картки - це виконання вказівки Банку про її вилучення в разі порушення цих Правил або у випадках 

попередження Банком шахрайства. 

8.5. Використання Картки з метою, що не відповідає законодавству України, у тому числі з метою оплати товарів або послуг, 

обіг яких заборонено законодавством, забороняється. У випадку виявлення Банком факту використання Картки для 

здійснення протиправних дій, Банк залишає за собою право надання інформації у правоохоронні органи згідно з 

встановленим законодавством України порядком. 

9. Особливості  використання Картки для отримання готівки 

9.1. Держатель може отримувати грошові кошти з Банкоматів Банку, через касу Банку, через каси інших Банків або з 

Банкоматів, де розміщені відповідні логотипи. При видачі готівки, Банк з метою збереження грошей Держателя має право 

встановлювати обмеження на видачу максимальної суми та кількості операцій на власний розсуд, а також у відповідності 

з чинним законодавством України та Правилами МПС.    

9.2. При отриманні готівки, комісія за отримання готівки блокується разом із сумою замовленої готівки відповідно до Тарифів. 

9.3. Отримання готівки з використанням POS-терміналів.  

9.3.1. Отримання готівки через POS-термінали установи Банку за допомогою Картки здійснюється  при умові наявності у 

Держателя Картки  паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. 

9.3.2. Після здійснення працівником Банку необхідних операцій по перевірці Картки та оформленню відповідних документів, 

Держатель Картки повинен підписати чек POS-терміналу , що підтверджує здійснення операції по Картці, та отримати 

грошові кошти. 

9.3.3. При проведенні Авторизації по Картці працівник  Банку може отримати відповідь «відмовити» або «вилучити картку». В 

цьому випадку: 

 а) якщо відповідь «відмовити» - Картку повертають Держателю. Грошові кошти в даному випадку не можуть бути видані;  
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 б) якщо відповідь «вилучити картку» - касир повинен вилучити Картку і видати Держателю розписку про те, що Картка 

була вилучена. Держатель повинен пересвідчитися, що Картка була надрізана касиром для того, щоб уникнути її 

використання іншими особами.  

9.3.4. Якщо Держатель впевнений, що за запитом по Картці Держателя не може бути отримана відповідь «відмовити» або 

«вилучити картку», тобто, якщо Держатель має достатню кількість грошових коштів на КР, необхідно зателефонувати до 

Банку за телефонами: 0-800-501-921; (061)-720-54-12, (061)720-50-94, (061)769-75-64. 

9.4. Отримання готівки за допомогою Банкомату (АТМ). 

9.4.1. Необхідно переконатися в тому, що Банкомат працює. У випадку, якщо АТМ не працює, на екрані з‘явиться повідомлення: 

«Банкомат тимчасово не працює», “OFF LINE” - або ж екран не буде «світитися» взагалі. 

 Необхідно вставити Картку в приймач Банкомату, при цьому Картка буде прийнята до опрацювання. На екрані може 

з'явитися повідомлення, яке дозволить вибрати мову спілкування. 

9.4.2. Після набору свого особистого ПІН-коду на клавіатурі, потрібно натиснути кнопку, яка знаходиться поруч з 

повідомленням на екрані «Після введення натисніть цю клавішу», при цьому на екрані зявиться меню, що дозволить 

вибрати операцію, яку дозволено здійснити за допомогою Картки, наприклад: 

- отримання готівки; 

- залишок на рахунку; 

- тощо. 

Примітка:  у разі триразового невірного введення ПІН-коду Картка буде вилучена Банкоматом. 

9.4.3. Після вибору операції «Отримання готівки»: 

а) Після натискання кнопки, яка розташована біля напису «Видача готівки», на екрані зявляються варіанти сум, які може 

отримати Держатель, а також опція «інша сума». 

б) Після натискання кнопки, яка розташована навпроти бажаної суми, в отворі видачі зявиться бажана сума, в іншому 

отворі чек. 

Примітка: При натисканні кнопки, що розташована біля напису «інша сума», на екрані зявиться рядок, який дозволить 

самостійно ввести суму. Наприклад: необхідно набрати суму “150” гривень  (сума  обов’язково  повинна  бути кратна 

5 чи 10 ). Для цього потрібно ввести по черзі: “1”, “5”, “0”, “0”, “0”. В разі правильного набору суми має бути натиснута 

кнопка, що розташована навпроти напису на екрані Банкомату «вірно». Якщо сума введена неправильно, потрібно 

натиснути кнопку, що розташована біля напису «невірно». У разі неможливості опрацювати задану суму Банкомат 

видасть повідомлення: “Чи бажаєте іншу суму?”. 

в) Потрібно отримати грошові кошти і Картку, які з’являться з Банкомату. 

9.4.4. Після вибору операції «Залишок на рахунку»: 

а) Натискається кнопка, розташована напроти надпису «Залишок на рахунку» і Банкомат видає чек, де буде вказаний 

залишок на рахунку Держателя. Зявиться повідомлення: «Чи бажаєте іншу транзакцію?». 

б) Необхідно вибрати відповідний надпис, в залежності від бажання проведення Держателем наступної транзакції. 

9.4.5. При здійсненні  операцій через Банкомати, Платіжні  термінали може вимагатися  введення  ПІН-коду. У випадку трьох 

спроб набору неправильного ПІН-коду, Картка вилучається та її дія призупиняється. 

10. Розрахунок за допомогою Картки за товари та послуги 

10.1. Карткою можна розрахуватися за товари та послуги в  українських торгівельних та сервісних підприємствах, які 

приймають до оплати Картки, а також  торговельних та сервісних торговельних та сервісних підприємствах усього світу. 

Вказівкою на те, що підприємство приймає до оплати Картки є наявність відповідних логотипів на вітринах, дверях або 

інших помітних місцях Партнера. 

10.2. Держатель погоджується з тим, що Партнери мають безумовне право при отриманні готівки або для оплати за товари та 

послуги в будь-якому з пунктів (окрім Банкоматів) вимагати документи, які посвідчують його особу (паспорт, військовий 

квиток, посвідчення водія тощо), а також повідомлення інформації, що дозволяє ідентифікувати його як законного 

Держателя Картки, а також введення ПІН-коду для проведення Авторизації. 

10.3. При використанні Картки для оплати товарів та послуг Держатель перед підписанням квитанції про здійснення операції 

(чека) повинен перевірити правильність вказаної суми, валюти та дати операції. Цей підпис повинен відповідати тому, що 

знаходиться на Картці. Своїм підписом Держатель підтверджує точність рахунку і правильність вказаної суми, та дає 

розпорядження Банку на сплату рахунку та списання коштів зі свого КР на користь Партнера. Держатель повинен 

отримати одну копію оформленої квитанції (чека). 

10.4. Якщо оплачений Карткою товар або послугу повернено або не одержано в повному обсязі, Держатель самостійно повинен 

звернутись в торгову точку, в якій було придбано товар або надана послуга. Працівник торгової точки Партнера виписує 

кредитовий чек/сліп (Credit Voucher) на суму поверненого товару/послуги. Банк зараховує на КР Держателя відповідну 

суму згідно із кредитовим чеком/сліпом в строки, встановлені Правилами МПС. 

10.5. При неотриманні коштів по кредитовому чеку/сліпу протягом 30 днів з дня оформлення кредитового чеку/сліпа, 

Держатель повинен повідомити про це Банк для врегулювання питання з торговою фірмою та надати цей кредитовий 

чек/сліп. 

10.6. Оплата товарів (робіт, послуг), отримання готівкових коштів за допомогою Картки здійснюються на умовах і в порядку, 

що діє у Торговця або в Банку, що приймає Картку. У разі відмови від придбання та/або повернення товару (відмови від 

здійснення робіт чи надання послуги), що оплачені за допомогою Картки, Клієнт не має права вимагати від Торговця 

повернення коштів готівкою, а повинен вимагати відшкодування суми операції шляхом безготівкового переказу коштів 

на Картковий рахунок. 
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11. Нестандартні ситуації 

11.1. Банкомат завантажується чотирма касетами з купюрами різного номіналу. У випадку, якщо в будь-якій з касет 

закінчилися купюри, Банкомат не завжди зможе видати суму кратну номіналу вказаних купюр. 

У разі виникнення проблем, пов’язаних з некоректною роботою Банкомату, невірною видачею купюр, необхідно 

звертатися за телефонами: 0-800-501-921; (061)720-54-12, (061)720-50-94, (061)769-75-64. 

12. Повернення Банком вилучених Банкоматом Карток 

12.1. Якщо Картка вилучена Банкоматом Банку, то необхідно зателефонувати по тел. 0-800-501-921;  (044) 290-93-10; 

(061)720-54-12, (061)720-50-94, (061)769-75-64 та повідомити оператора про місце і час вилучення Картки. Якщо 

Картка вилучена Банкоматом іншого Банку, необхідно звернутися до Банку-власника Банкомату за телефонами, що 

вказані на Банкоматі. 

13. Втрата Картки та ПІН-коду, блокування КР 

13.1. У разі втрати або крадіжки Картки (в Україні або за кордоном) Держатель повинен відразу повідомити про це Банк за 

телефонами (061)720-54-12, (061)720-50-94, (061)769-75-64 (АТ «МОТОР-БАНК») або 0-800-501-921;  (Центр 

обслуговування Клієнтів ПУМБ). Усне повідомлення Держателя по телефону про втрату або крадіжку Картки вважається 

як прийняте повідомлення. Під час передачі усного повідомлення про втрату або крадіжку Картки до Банку Держатель 

повинен підтвердити за телефоном свої персональні дані та пароль. Усне повідомлення про втрату або крадіжку Картки 

Держатель повинен підтвердити письмово, в термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження усного 

повідомлення. Письмове підтвердження має надійти на адресу Банку рекомендованим листом. За наведеними телефонами 

Держатель повинен звертатися в Банк і у випадку виникнення у нього проблемних ситуацій, пов’язаних з використанням 

Картки. 

Блокування Карток може бути анульоване лише за письмовим дозволом Держателя.        

13.2. Держатель Картки зобов`язується, в разі необхідності, надати до Банку всю інформацію для розслідування обставин 

зникнення або викрадення Картки. 

Дані про всі загублені та викрадені Картки вносяться до електронного Стоп-списку, в цьому разі вся Авторизація по Картці 

буде блокована. Згідно з правилами та нормативними документами платіжних систем деякі операції по Карткам 

Міжнародної платіжної системи Visa International,  можуть бути здійснені без Авторизації. Для блокування таких операцій 

Держатель повинен внести Картку до паперового Стоп-списку у регіоні, в якому можливе несанкціоноване використання 

Картки, в іншому випадку Банк не несе відповідальності за здійснення таких Операцій по Картці. Заява від Держателя  

про постановку Картки у паперовий Стоп-список приймається Банком лише у письмовій формі. Підпис Держателя під 

такою заявою означає його згоду на сплату комісії Банку щодо постановки Картки до Стоп-списку, згідно Тарифів Банку. 

13.3. Про факт знаходження Картки, про яку заявлено як про вкрадену чи загублену, Держатель Картки повинен негайно 

повідомити Банк та повернути Картку. Нову Картку Банк видає за письмовою заявою Держателя. 

14. Правила користування послугою “GSM-Банкінг” (далі – послуга GSM-Банкінг) 

14.1. Послуга GSM – Банкінг надається власникам Карток Банку, які є абонентами будь-яких українських операторів 

мобільного зв’язку, що працюють за стандартами GSM 900/1800. 

14.2. Послуга GSM – Банкінг є інформаційною та включає в себе наступні функції: 

- формування та відправлення на мобільний телефон Держателя повідомлення про доступну суму на КР за допомогою 

SMS – пошти; 

- направлення повідомлення Держателю про здійснену транзакцію по рахунку на мобільний телефон за допомогою SMS 

– пошти. 

14.3. Держатель сплачує Банку комісію за користування послугою GSM-Банкінг згідно з Тарифами Банку. У разі несплати 

Держателем цієї комісії в строк, передбачений Договором та Тарифами, Банк має право в останній робочій день місяця, в 

якому виникла заборгованість, в односторонньому порядку призупинити подальше надання Держателю цієї послуги. При 

цьому Банк припиняє подальше нарахування комісії за користування послугою GSM-Банкінг. Відновлення послуги GSM 

– Банкінг здійснюється після повного погашення Держателем заборгованості та надання заяви до Банку про підключення 

послуги GSM – Банкінг.  

14.4. Після проведення за допомогою Картки операції (наприклад, оплати товарів і послуг в торговельній мережі, зняття 

готівки, поповнення КР тощо), Банк направляє на номер мобільного телефону Держателя SMS-повідомлення про 

операцію, що була проведена. Це повідомлення містить інформацію про: 

- номер Картки, з використанням якої була проведена операція (останні 4 цифри номера Картки);  

- тип операції (отримання готівки, оплата товарів, отримання балансу тощо); 

- суму та валюту операції; 

- місце та час проведення операції; 

- доступний залишок коштів після проведення операції; 

- інформацію про відмову, у випадку якщо операція не була проведена успішно. 

14.5. На підставі окремого запиту Держателя у вигляді SMS-повідомлення з мобільного телефону, Держатель може отримати 

на свій мобільний телефон SMS-повідомлення про суму доступних до використання коштів за Карткою. 

Для отримання інформації за запитом Держателю необхідно направити з мобільного телефону, номер якого підключений 

до GSM-Банкінг, SMS-повідомлення на той номер, з якого Держатель отримує SMS-повідомлення за послугою GSM-

Банкінг. SMS-запит повинен мати такий формат: 
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40ХХХХ, 

де 40 – ідентифікатор Банка-учасника мережі ПЦ ПУМБ, 

ХХХХ – останні 4 цифри номера Картки. 

14.6. Для можливості користування послугами GSM-Банкінг мобільний телефон має підтримувати сервіс SMS-повідомлень, а 

оператор мобільного зв’язку має надавати своїм Клієнтам сервіс відправки та отримання SMS-повідомлень та бути 

оператором мобільного зв’язку, який має право надавати послуги на території України. Для роботи з GSM-Банкінг у 

телефоні мають бути активовані функції відправки та прийому SMS-повідомлень. 

Клієнту необхідно ознайомитись з розділом «SMS-служба коротких повідомлень» інструкції до мобільного телефону, а 

також загальними правилами користування цією функцією, що встановлені оператором зв’язку Клієнта. 

14.7. Надсилання інформації відбувається відкритими каналами зв’язку. Банк не несе відповідальності за розголошення, 

викривлення та неотримання Держателем інформації про Картку, що може мати місце при надсиланні інформації на номер 

мобільного телефону.  

Банк не несе відповідальності за передачу інформації про Картку у випадку надання Держателем невірного номеру 

мобільного телефону при підключенні до GSM-Банкінг. 

14.8. Підключитися до послуги GSM-Банкінг Держатель може в будь-якому відділенні Банку.  

b. З моменту активізації послуги GSM – Банкінг Держателю автоматично надсилаються наступні повідомлення з ПЦ: про 

успішне підключення до послуги, про здійснені операції, про наближення закінчення терміну послуги та безпосередньо 

про закінчення терміну дії послуги.  

15. Правила користування послугою дистанційного обслуговування КР (iCardBanking) (далі – послуга iCardBanking): 

15.1. Послуга iCardbanking надається власникам Карток Банку. 

15.2. За допомогою послуги iCardbanking Держатель у режимі реального часу  може здійснити: 

- отримання інформації про залишок грошових коштів за КР; 

- формування виписки за КР за певний період часу; 

- блокування/розблокування Картки (у разі її крадіжки/втрати). 

15.3. Держатель сплачує Банку комісію за користування послугою iCardbanking згідно з Тарифами Банку. У разі несплати 

Держателем цієї комісії в строк, передбачений Договором та Тарифами, Банк має право в останній робочій день місяця, в 

якому виникла заборгованість, в односторонньому порядку призупинити подальше надання Держателю цієї послуги. При 

цьому Банк припиняє подальше нарахування комісії за користування послугою iCardbanking. Відновлення послуги 

iCardbanking здійснюється після повного погашення Держателем заборгованості та надання заяви до Банку про 

підключення послуги iCardbanking. 

15.4. Підключитися до послуги iCardbanking Держатель може у будь-якому відділенні Банку. 

16. Оплата послуг Банку,  нарахування та сплата процентів 

16.1. Банк надає послуги Держателю згідно Договору та Тарифів Банку. 

16.2. Банк та Держатель погодили, що Банк може встановити нові та/або змінити діючі Тарифи в порядку і на умовах, що 

передбачені цими Правилами та/або Договором.  

16.3. Держатель сплачує Банку разову комісію в момент надання одноразової послуги. При встановленні Ліміту 

Овердрафту/Ліміту кредитування за КР та за відсутності власних коштів на КР, Банк здійснює погашення комісій за 

рахунок встановленого Ліміту Овердрафту/Ліміту кредитування. 

16.4. Держатель сплачує комісію за надані Банком послуги за Договором у розмірі, встановленому Тарифами Банку, що діють 

на день надання послуг (проведення операцій). 

16.5. Проценти на залишок коштів на КР Держателя нараховуються щомісяця в останній робочий день поточного місяця, на 

фактичний залишок коштів на кінець дня, за методом «факт/факт» (з розрахунку фактичної кількості днів в місяці та у 

році), за період, що розпочинається з дня  нарахування процентів у попередньому місяці і закінчується попереднім днем 

перед останнім робочим днем місяця, за який нараховуються проценти  (у першому періоді нарахування – від дня, 

наступного за днем надходження коштів на КР), у розмірі, визначеному Тарифами Банку. У разі закриття КР – з останнього 

календарного дня, який слідує за днем, в якому відбулось нарахування процентів у попередньому періоді по день, що 

передує дню закриття КР. У кінці року проценти нараховуються по останній календарний день року включно. Нараховані 

проценти зараховуються на КР Держателя у день, в який відбулось нарахування процентів. 

16.6. У разі отримання Банком повідомлення про смерть Держателя, Банк припиняє нарахування процентів по залишках на КР 

з дня отримання такого повідомлення. 

17. Несанкціонований овердрафт 

17.1. В процесі використання  Картки, при здійсненні операції, яка призвела до перевищення Витратного ліміту, може виникати 

заборгованість Держателя перед Банком, сума якої не була обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та за 

часом виникнення, тобто Несанкціонований овердрафт.  

17.2. Датою виникнення Несанкціонованого овердрафту є дата перевищення Витратного ліміту рахунку та виникнення 

дебетового сальдо за КР. Погашення Несанкціонованого овердрафту здійснюється автоматично при кожному 

надходженні коштів на КР  до моменту повного погашення заборгованості перед Банком.  

17.3. В день виникнення Несанкціонованого овердрафту Банк має право блокувати дію всіх Карток, що дають право доступу 

до КР, до повного погашення зобов’язань перед Банком, а Держатель зобов’язаний до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, 

наступного за місяцем виникнення заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом, повернути суму Несанкціонованого 

овердрафту, а також сплатити проценти за його користування  згідно умов цих Правил та/або Договору і Тарифів Банку.  
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17.4. Проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом нараховуються щомісяця в останній робочий день поточного 

місяця, на суму фактичної заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом, за методом «факт/факт» (з розрахунку 

фактичної кількості днів в місяці та у році), за період з дня, який слідує за днем, в якому відбулось нарахування процентів 

у попередньому періоді по передостанній робочий день (включно) поточного місяця, включаючи день виникнення 

Несанкціонованого овердрафту і не включаючи день його повернення (у першому періоді нарахування – починаючи з дня 

виникнення Несанкціонованого овердрафту), у розмірі, визначеному Тарифами Банку. У кінці року проценти 

нараховуються по останній календарний день року включно. Нараховані проценти підлягають сплаті, починаючи з дня 

нарахування, але не пізніше 25 (двадцять п’ятого) числа (включно) місяця, наступного за місяцем нарахування процентів, 

при повному погашенні заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом - в день її погашення. 

17.5. У разі непогашення Клієнтом заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом або непогашення процентів за 

користування Несанкціонованим овердрафтом, в строки що визначені цими Правилами, заборгованість вважається 

простроченою. 

17.6. За порушення строку погашення заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом та/або сплати нарахованих процентів, 

Держатель зобов‘язаний сплатити Банку, а Банк має право стягувати пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від несвоєчасно 

сплаченої суми за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку 

України, що діяла на момент прострочення виконання зобов’язання.  

17.7. Для запобігання виникнення Несанкціонованого овердрафту за КР Держателя, який може виникати при розрахунках 

Карткою за кордоном та/або в мережі Інтернет (у зв’язку з різницею в курсах валют в день операції та в день списання 

коштів, а також для можливості списання з КР комісійної винагороди згідно Тарифів Банку) Банк залишає за собою право 

блокувати кошти на Картці Держателя  в сумі на 2 % більше ніж сума коштів, яка заблокована МПС, до моменту 

фактичного списання суми операції з КР Держателя. 

17.8. У разі, якщо сума заблокованих в момент операції коштів є більшою, ніж сума списаних Банком коштів, різниця коштів 

розблоковується Банком на КР Держателя. 

18. Внесення змін та доповнень до Тарифів, Правил та Договору 

18.1. Банк має право вносити зміни та доповнення до Тарифів, цих Правил та Договору. Банк повідомляє Держателя про 

внесення змін шляхом розміщення інформаційних повідомлень на офіційному сайті Банку та на інформаційних стендах в 

приміщеннях Банку в строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати набуття чинності відповідними змінами. 

Розміщення змін на сайті Банку є належним виконанням Банком обов’язкау щодо додержання форми та порядку 

повідомлення Клієнта про зміни до Дговору, Тарифів та цих Правил. 

18.2. Клієнт безумовно приймає на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Банку 

про зміну умов Договору на сайті Банку. 

18.3. Зміни до Договору є погодженими Клієнтом (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України) якщо до дати, з якої 

вони набувають чинності, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору. Клієнт має право звернутися до Банку  до  

дати  набуття  чинності  змін  до  Договору  з  письмовою  заявою  про  розірвання  Договору  без  сплати додаткової 

комісійної винагороди за його розірвання, при цьому Клієнт зобов’язаний погасити Заборгованість за КР за Договором та 

надати заяву про закриття Карткового (их) рахунку (ів) та повернути Банку Картки/Додаткові картки, емітовані до 

Карткового (их) рахунку (ів), в день розірвання Договору, якщо інші строки не встановлені умовами Договору. 

18.4. Сторони погодили, що зміни та доповнення, які здійснюються відповідно до умов цих Правил, не потребують додаткового 

укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що буде вказана у вищевказаних 

повідомленнях.  

19. Закриття рахунків 

19.1.      Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін після письмового попередження іншої Сторони за 30 

календарних днів до дати розірвання за умови обов’язкового повернення усіх ПК, термін дії яких не закінчено, відкритих 

до даного Договору, в Банк. При цьому днем розірвання Договору буде 31 календарний день наступний за днем 

відправлення ініціюючою Стороною письмового повідомлення про розірвання договору іншій Стороні. Договір є 

розірваним без укладання додаткової угоди. При цьому днем відправлення є дата поштового штемпеля про відправку. У 

разі, якщо сторони згодні розірвати Договір раніше строку, передбаченого цим пунктом, сторони в такому  випадку 

укладають додаткову угоду про розірвання Договору, в якій визначають дату розірвання Договору. 

19.2.     Договір може бути розірваний за ініціативою Держателя достроково шляхом надання до Банку Заяви про закриття  

рахунку. При цьому Держатель зобов’язується до моменту розірвання Договору погасити заборгованість перед Банком за 

цим Договором, а також повернути усі ПК, термін дії яких не закінчено, в Банк. При цьому дата розірвання Договору 

зазначається Держателем в зазначеній заяві за погодженням з Банком шляхом проставляння Банком дати розірвання 

договору на заяві.      

19.3.      Наслідками дострокового припинення або розірвання Договору є: 

- повернення у Банк всіх ПК; 

- виконання Держателем усіх зобов’язань, які виникли у разі такого припинення (розірвання) дії Договору або можуть 

виникнути в майбутньому, а саме: погашення Держателем суми кредиту, відсотків за користування кредитом, комісій, 

штрафів та пені (при цьому Держатель зобов’язаний виконати вказані зобов’язання протягом 10 календарних днів з 

моменту відправлення Банком Держателю повідомлення про припинення дії  Договору). 



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

114 

20. Відповідальність сторін 

20.1. Держатель несе повну відповідальність за здійснені операції з використанням основної та додаткових Карток. 

20.2. Використання Держателем Картки термін дії якої закінчився, недійсної, блокованої, підробленої або фальшивої Картки, 

заборонено і  може переслідуватися згідно з українським та міжнародним законодавством. 

20.3. Банк не несе відповідальності за правопорушення, здійснені за допомогою Картки. 

20.4. Банк не несе відповідальності у випадку: 

 - якщо Партнер відмовляється здійснювати операцію з використанням Картки, або якщо операція не може бути виконана 

 внаслідок технічних або інших причин; 

 - коли Банкомат чи інший пристрій для обслуговування карток Партнера пошкодив її під час здійснення операції, 

зробивши її  непридатною для використання. 

20.5. Банк не несе відповідальності за будь-які збитки Держателя, які виникли в зв’язку з призупиненням або припиненням дії 

Картки. 

20.6. За розголошення інформації, що стала відома сторонам в рамках виконання Договору, Банк та Держатель несуть 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

20.7. Банк зобов’язується зберігати, захищати, використовувати та розкривати у порядку, встановленому нормами 

законодавства України інформацію, що становить Банківську таємницю, та яка стала відома Банку у процесі 

обслуговування Держателя та взаємовідносин з ним. За незаконне розголошення та використання інформації, що 

становить Банківську таємницю, Банк несе відповідальність, встановлену нормами законодавства України. 

20.8. Держатель несе відповідальність за виконання грошових зобов'язань за операціями, що здійснені з використанням усіх 

Карток, випущених до КР, впродовж всього строку користування ними. На Держателя покладається обов’язок погашення 

заборгованості за КР, включаючи заборгованість, що виникла в результаті дій Держателів додаткових карток. 

20.9. Держатель несе повну відповідальність за всі операції, здійснені з використанням Карток до часу отримання Банком заяви 

Держателя про призупинення здійснення операцій з їх застосуванням і внесенням в Стоп-списки, у тому числі Стоп-

списки МПС, згідно з умовами Договору, а також за всі подальші операції, що супроводжувалися авторизацією, якщо 

Картка не поставлена в Стоп-списки. 

20.10. Банк не несе відповідальність за будь-яке розголошення, спотворювання, чи то не отримання інформації про КР, що може 

статися внаслідок її розсилки на номер мобільного телефону, яка проводиться з використанням стандартних каналів 

передачі даних.  
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Додаток №3 

 

 

______________________________________ 

(посада, ПІП керівника/уповноваженої особи Банку) 

 

_____________________________________________ 

      (ПІП) 

 

що мешкає за адресою:_________________________________ 

 

ЗАЯВА 

Про припинення користування Системою дистанційного обслуговування «MOTOР Online» 

 

 

 

Прошу припинити дію послуги інтернет – банкінгу, що надається Системою дистанційного обслуговування «MOTOР 

Online» 

 

_  (ПІБ)________ з ___.____.20___р. 

 

 

     «___»___________201__р.                                                                        Підпис__________________  

дата заповнення 

1.  

2.  

3.  

4. Заяву прийняв ________     ____________________ 

                        (підпис та П.І.П. виконавця)                                                                         
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Додаток 4 

 

 

Тарифний пакет «Пенсійний»    

                                   Валюта картрахунку – грн.  

                 Строк дії картки: 1 рік 

                                                                                                                Тип картки: Visa Electron/Visa Classic/Visa Classic Chip 

PayWave/Visa Gold Chip PayWave    

        

№ 

Види операцій та послуг, що 

входять до пакету  
Розмір комісії, грн./% 

ПДВ* Строк та порядок сплати 

Тип основної картки Visa Electron4/Visa 

Classic4/ Visa Classic 

Chip PayWave  

Visa Gold Chip 

PayWave 

  

I.  РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та 

розрахунково-касового 

обслуговування платіжних карток4: 

Включено до 

вартості 

обслуговування 

пакету послуг 

60 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку     

1.1.2 Оформлення та видача основної 

платіжної картки 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (під час терміну дії картки у разі 

її пошкодження, після завершення 

терміну дії, за ініціативою банку) 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку 

на інший рахунок в системі АТ 

„МОТОР-БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з 

використанням  платіжних карток за 

товари/послуги у Торгівельно-

сервісній мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та 

додатків до них на паперовому носії 

при звертанні Держателя до Банку 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та 

додатків на паперовому носії  (при 

здійсненні фінансової операції) та в 

електронному вигляді у банкоматах 

Банку/банків–партнерів (крім АТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», АТ «Кредобанк»)   

1.1.8 Видача готівки  у пунктах видачі 

готівки Банка 

1.1.9 Видача готівки через банкомати 

банків-партнерів   

1.1.10 Внесення платіжної картки до стоп-

списку платіжних карток, за якими 

заборонено проведення операцій (за 

ініціативою Банку): локальний стоп-

лист та міжнародний стоп-лист 

2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової 

платіжної картки4 
10 грн. 60 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з  КР 
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2.2 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (за ініціативою Держателя під 

час терміну дії картки у разі її втрати, 

зміни прізвища)4 

10 грн. 60 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з КР 

2.3 Зміна персонального  

ідентифікаційного  номера  (далі  - 

ПІН-код) в банкоматах Банку/банків-

партнерів  

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/договірне 

списання з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної 

картки 
15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1 локальний стоп-лист 5 грн. Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1  Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок поза системою АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

0,5% мін. 10,00 грн. 

(+ додаткові комісії іноземних банків, 

банків-кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок здійснений  у валюті, 

відмінній від валюти картрахунку 

1% від суми операції в валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР  в 

день списання коштів з КР 

3.3 Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі, крім пенсій, 

соціальної допомоги та соціальних 

виплат 

Не передбачено 

3.4 Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів3 50 грн. 
Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка 

(міні-виписка) 
5 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги  

 

 

 

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в 

електронному вигляді через POS-

термінали  у касі Банку 

1 грн. 

4.3  на паперовому носії у в банкоматах 

Банку/банків –партнерів без здійснення 

фінансової операції  

1 грн. 

4.4 на паперовому носії  та в електронному 

вигляді в банкоматах інших банків на 

території України (в т.ч.  в банкоматах 

АКБ «Укрсоцбанк») 

5 грн. 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах  

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», АТ «Кредобанк» 

1 грн. 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн. 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 

числа наступного місяця   

та в день надання 

Держателем заяви про 

закриття послуги GSM-

банкінг  за поточний 

місяць користування 

4.7 на паперовому носії за письмовим 

запитом Клієнта (завіреної підписами 

уповноважених осіб  та печаткою Банку)   

50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в 
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готівковій формі через 

касу Банку 

5. Касове обслуговування2: 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР 
Не передбачено 

5.2 Видача готівки у касі Банку без 

використання  платіжної картки (крім 

видачі готівки у касі Банку без 

використання платіжної картки у разі 

отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР) 

0,5% min 20 грн. 

 

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку 

5.3 Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків на території України 
1,5% + 5 грн. 

5.4 Видача готівки  у касах банків-

партнерів  
1%+5 грн. 

5.5  Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків за територією України  
1,5% + екв. 3дол. США1 

6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 

10 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

II.  НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

  1. 

 

 

Надання кредиту у формі овердрафт (від 

розміру встановленого ліміту, відсотків) 

1% Без 

ПДВ 

В день надання кредиту та 

в день подовження на 

новий термін через касу 

Банку або договірне 

списання з  КР  (за 

виключенням збільшення  

суми ліміту) 

2. Надання кредиту у формі овердрафт (від 

суми заборгованості, відсотків річних) 
Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення Кредитного комітету 

3. Надання несанкціонованого овердрафту 

(від суми заборгованості, відсотків 

річних) 

36 % 

III.  НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ  

1. Надання кредиту у формі кредитного 

ліміту (від розміру встановленого ліміту, 

відсотків) 

2,5% 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день встановлення 

кредитного  ліміту  

2. Надання кредиту у формі кредитного 

ліміту (від суми заборгованості, відсотків 

річних) 

Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення Кредитного комітету 

 
ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

 

1. Проведення розрахунків з нарахування  

та зарахування на КР  відсотків за 

коштами на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 10 000 000,00 грн. 

- на залишки коштів при умові, що 

сума залишків дорівнює або 

перевищує 15 000 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

0,01% 

 

 

0,1% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору шляхом 

зарахування на КР 

Держателя 

V. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 
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1. Підключення до системи 

дистанційного обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2. Відключення від системи 

дистанційного обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

VI. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними 

рахунками в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку 

на інший рахунок  в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку 

фізичної особи  на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

   4. Переказ коштів з  карткових рахунків 

фізичних осіб  на депозитні/кредитні 

рахунки в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

 

 

Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1  - надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає поверненню; 
2-   без врахування комісій інших банків; 
3 -   плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і 

списання комісійних винагород. 
4-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic не здійснюється. У разі необхідності заміни основної/додаткової 

картки типу Visa Electron, Visa Classic, оформлюються картки типу Visa Classic Chip PayWave.  
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Тарифний пакет «Зарплатний» 

Валюта картрахунку – грн.  

Строк дії карток: 

Visa Electron /Visa Classic /Visa Classic Chip/ Visa Gold 

Chip – 2 роки 

Visa Classic Chip PayWave/ Visa Gold Chip 

PayWave – 3 роки 

№ Види операцій та послуг, що входять 

до пакету 
Розмір комісії, грн./% 

ПДВ

* 

Строк та порядок сплати 

Тип основної картки Visa 

Electro

n5/Visa 

Classic5  

Visa 

Classic 

Chip5/ 

Visa 

Gold 

Chip5 

Visa 

Classic 

Chip 

PayWave 

Visa Gold 

Chip 

PayWave 

 

І.  РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та 

розрахунково-касового 

обслуговування платіжних карток5: 

10 грн. 20 грн. 10 грн. 150 грн. 
Без 

ПДВ 

Одноразово при відкритті 

карткового рахунку 

Організацією або 

Держателем картки згідно 

умов Договору з 

Організацією 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку      

1.1.2 Оформлення та видача основної 

платіжної картки5 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (під час терміну дії картки у разі 

її пошкодження, після завершення 

терміну дії, за ініціативою банку)5 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок в системі АТ „МОТОР-

БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з 

використанням  платіжних карток за 

товари/послуги у торгівельно-сервісній 

мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та 

додатків до них на паперовому носії 

при звертанні Держателя до Банку за 

поточний та попередній місяці 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та 

додатків на паперовому носії  (при 

здійсненні фінансової операції) та в 

електронному вигляді у банкоматах 

Банку/банків–партнерів (крім ПАТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк»)  

1.1.8 Видача готівки  у пунктах видачі 

готівки Банка 

1.1.9 Видача готівки через банкомати 

банків-партнерів   

1.1.10 Внесення платіжної картки до стоп-

списку платіжних карток, за якими 

заборонено проведення операцій (за 

ініціативою Банку): локальний стоп-

лист та міжнародний стоп-лист 
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2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової 

платіжної картки1,5 

10 грн. 20 грн. 20 грн. 150 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2.2 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (за ініціативою Держателя під 

час терміну дії картки у разі її втрати, 

зміни прізвища)5 

 30 грн. 30 грн. 30 грн. 150 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з КР 

2.3 Зміна персонального 

ідентифікаційного номера (далі - ПІН-

код) в банкоматах Банку/банків-

партнерів  

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/договірне 

списання з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної 

картки 

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1 локальний стоп-лист 10 грн. Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1  Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок поза системою АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

0,5% мін. 10,00 грн. 

(+ додаткові комісії іноземних банків, 

банків-кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день надання послуги 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок здійснений  у валюті, 

відмінній від валюти картрахунку 

1% від суми операції в валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР  в 

день списання коштів з КР 

3.3. Безготівкове зарахування на картрахунок 

заробітної плати та інших виплат за 

договорами, укладеними з Організаціями 

в межах карткових проектів 

0,75% 
Без 

ПДВ 

Організацією згідно умов 

Договору з Організацією  

3.4. Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі, крім: 

-  заробітної плати та інших виплат, якщо 

комісію за безготівкове зарахування на 

КР сплачує  підприємство-роботодавець 

в рамках укладеного з АТ «МОТОР-

БАНК»  Договору про обслуговування 

підприємства по зарахуванню та видачі 

заробітної плати з використанням 

платіжних карток; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що 

знаходяться на рахунках строкових 

вкладів та вкладів на вимогу, відкритих 

відповідно до умов договорів в АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах 

реалізації карткових проектів  АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум кредитних коштів, отриманих в АТ 

«МОТОР-БАНК», за винятком 

кредитних коштів, визначених в пункті 

0,75% мін. 1,00 грн. 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 
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3.3; 

- сум коштів, перерахованих з 

карткових/поточних рахунків фізичних 

осіб, відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про 

надання послуг, укладених з АТ 

«МОТОР-БАНК» 

3.5. Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів4 

50 грн. Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка 

(міні-виписка) 
 5 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги  

 

 

 

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в 

електронному вигляді через POS-

термінали  у касі Банку 

1 грн. 

4.3  на паперовому носії у в банкоматах 

Банку/банків –партнерів без здійснення 

фінансової операції  

1 грн. 

4.4 на паперовому носії  та в електронному 

вигляді в банкоматах інших банків на 

території України (в т.ч.  в банкоматах 

АКБ «Укрсоцбанк») 

5 грн. 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах  

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк» 

 

1 грн. 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн. 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 

числа наступного місяця   

та в день надання 

Держателем заяви про 

закриття послуги GSM-

банкінг  за поточний 

місяць користування 

4.7 на паперовому носії за письмовим 

запитом Клієнта (завіреної підписами 

уповноважених осіб  та печаткою 

Банку)   

50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в 

готівковій формі  через 

касу Банку 

4.8 Надання довідки про 

наявність/відсутність кредитів та стан 

розрахунків за кредитним 

лімітом/овердрафтом 

100 грн. 

За один документ в день 

надання послуги в 

готівковій або 

безготівковій формі 

5. Касове обслуговування3: 

 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР 
 5 грн. 

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Видача готівки у касі Банку без 

використання  платіжної картки (крім 

видачі готівки у касі Банку без 

використання платіжної картки у разі 

отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР)  

0,5% min 40 грн. 
 

Без 

ПДВ 

 

5.3 Видача готівки  у касах банків-

партнерів  
1%+5 грн. 

5.4 Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків на території України  
1,5%+5  грн. 

 

Без 

ПДВ 5.5  Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків за територією України 1,5% + екв. 3 дол. США2 
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6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 

10 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

 

  1. 

 

Комісія за надання кредиту у формі 

овердрафт (від розміру встановленого 

ліміту, відсотків) 
1% 

Без 

ПДВ 

Термін сплати комісії - в 

день укладання кредитного 

договору через касу Банку 

або договірне списання з  

КР (за виключенням 

збільшення  суми ліміту) 

2. Надання кредиту у формі овердрафт (від 

суми заборгованості, відсотків річних)  
Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення Кредитного комітету 

3. Надання несанкціонованого овердрафту 

(від суми заборгованості, відсотків 

річних) 
36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору/Договірне 

списання з КР 

ІІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ  

 

1. Надання кредиту у формі кредитного 

ліміту (від розміру встановленого ліміту, 

відсотків) 

2,5% 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день встановлення 

кредитного  ліміту  

2. Надання кредиту у формі кредитного 

ліміту (від суми заборгованості, відсотків 

річних) 

Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення Кредитного комітету 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  

та зарахування на КР   відсотків за 

коштами на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума  

залишків дорівнює або перевищує 

10 000 000,00 грн. 

- на залишки коштів при умові, що сума  

залишків дорівнює або перевищує 

15 000 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

0,01% 

 

 

0,1% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору шляхом 

зарахування на КР 

Держателя 

V. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

VI. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками 

в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 
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2. Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок  в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку 

фізичної особи  на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

4. Переказ коштів з  карткових рахунків 

фізичних осіб  на депозитні/кредитні 

рахунки в межах системи АТ «МОТОР-

БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

 Примітки: 

*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1-    клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити додаткову 

платіжну карту вищого класу ніж клас основної картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за оформлення 

такої картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу  згідно п.п. 1.1 цього тарифного пакету; 
2-    надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає поверненню; 
3-   без врахування комісій інших банків; 
4- Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або  

видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних 

винагород. 
5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip не здійснюється. У разі 

необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються 

картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip PayWave. 
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Тарифний пакет «Приватний» 

Валюта картрахунку – грн./долари США/євро  

Строк дії карток: 

Visa Electron /Visa Classic / Visa Classic Chip/ Visa Gold Chip  - 2 роки 

Visa Classic Chip PayWave/Visa Gold Chip PayWave – 3 роки 

 

№ Види операцій та послуг, що входять 

до пакету 
Розмір комісії  

ПДВ* Строк та порядок 

сплати 

Тип основної картки Visa 

Electron5/

Visa 

Classic5  

Visa 

Classic 

Chip5/ 

Visa 

Gold 

Chip5 

Visa 

Classic 

Chip 

PayWave 

Visa Gold 

Chip 

PayWave 

  

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та розрахунково-

касового обслуговування платіжних 

карток5: 

 10 грн. 20 грн.  50 грн.  150 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку      

1.1.2 Оформлення та видача основної 

платіжної картки5 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (під час терміну дії картки у разі її 

пошкодження, після завершення терміну 

дії, за ініціативою банку)5 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок в системі АТ „МОТОР-

БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з 

використанням  платіжних карток за 

товари/послуги у торгівельно-сервісній 

мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та 

додатків до них на паперовому носії при 

звертанні Держателя до Банку за 

поточний та попередній місяці 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та 

додатків на паперовому носії  (при 

здійсненні фінансової операції) та в 

електронному вигляді у банкоматах 

Банку/банків–партнерів (крім ПАТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк»)  

1.1.8 Видача готівки  у касі Банку 

1.1.10 Внесення платіжної картки до стоп-

списку платіжних карток, за якими 

заборонено проведення операцій (за 

ініціативою Банку): локальний стоп-лист 

та міжнародний стоп-лист 

2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової 

платіжної картки1,5 

10 грн.  20 грн.  50 грн. 150 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 
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2.2 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (за ініціативою Держателя під час 

терміну дії картки у разі її втрати, зміни 

прізвища) 
10 грн. 20 грн. 50 грн. 150 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з 

КР 

2.3 Зміна персонального  ідентифікаційного  

номера  (далі  - ПІН-код) в банкоматах 

Банку/банків-партнерів  

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / договірне 

списання з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної 

картки 

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з 

КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1 локальний стоп-лист  10 грн./0,40 USD/0,40 EUR Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок поза системою АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

0,5% мін. 10,00 грн. 

(+ додаткові комісії іноземних банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР в день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок здійснений  у валюті, 

відмінній від валюти картрахунку 

1% від суми операції в валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР  в день списання 

коштів з КР 

3.3 Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі, крім: 

- заробітної плати та інших виплат, 

якщо комісію за безготівкове 

зарахування на КР сплачує  

підприємство-роботодавець в рамках 

укладеного з АТ «МОТОР-БАНК» 

Договору про обслуговування 

підприємства по зарахуванню та 

видачі заробітної плати з 

використанням платіжних карток; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, 

що знаходяться на рахунках строкових 

вкладів та вкладів на вимогу, 

відкритих відповідно до умов 

договорів в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах 

реалізації карткових проектів  АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум кредитних коштів, отриманих в 

АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих з 

карткових/поточних рахунків 

фізичних осіб, відкритих в АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про 

надання послуг, укладених з АТ 

0,75% мін. 10,00 грн./0,40 USD/0,40 EUR 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР Держателя в день 

надання послуги 
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«МОТОР-БАНК» 

3.4 Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів4 50 грн./2,00 USD/1,50 EURO 
Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка 

(міні-виписка) 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договірне списання з 

КР Держателя в день 

надання послуги  

 

 

 

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в 

електронному вигляді через POS-

термінали  у касі Банку 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.3  на паперовому носії у в банкоматах 

Банку/банків –партнерів без здійснення 

фінансової операції  

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.4 на паперовому носії  та в електронному 

вигляді в банкоматах інших банків на 

території України (в т.ч  в банкоматах 

АКБ «Укрсоцбанк») 

 5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах  

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк» 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн./1 USD/1 EUR 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 

числа наступного 

місяця   та в день 

надання Держателем 

заяви про закриття 

послуги GSM-банкінг  

за поточний місяць 

користування 

4.7 на паперовому носії за письмовим 

запитом Клієнта (завіреної підписами 

уповноважених осіб  та печаткою Банку)   
50 грн. 

За один екземпляр в 

день надання послуги, 

в готівковій формі  

через касу Банку 

5. Касове обслуговування3: 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР 

5 грн./0,20 USD/ 0,2 EUR 

 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з 

КР 

5.2 Видача готівки у касі Банку без 

використання  платіжної картки (крім 

видачі готівки у касі Банку без 

використання платіжної картки у разі 

отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР) 

1% min 40 грн. 

Без 

ПДВ 

 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банка 

5.3 Видача готівки в банкоматах Банку 
1% 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР Держателя в день 

надання послуги  5.4 Видача готівки  у пунктах видачі готівки 

банків-партнерів  

 

1% + 5 грн./0,50 USD/0,40 EUR 

 

5.5 Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків на території України 
1,5% + 5 грн./0,50 USD/0,50 EUR 

5.6  Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків за територією України 
1,5% + екв. 3 дол. США2 

6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 
10 грн./1 USD/1 EUR 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР (списується після 
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проведення 

розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн./3 USD/3 EUR 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з 

КР (списується після 

проведення 

розслідування) 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

1. Надання несанкціонованого овердрафту 

(від суми заборгованості, відсотків 

річних) 36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно 

до умов 

Договору/Договірне 

списання з КР 

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  

та зарахування на КР   відсотків за 

коштами на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 10 000 000,00 

грн./еквівалент 10 000 000,00 грн. в 

іноземній валюті (долари 

США/Євро)  

 

 

 

 

 

0,01% Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно 

до умов Договору 

шляхом зарахування на 

КР Держателя 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 15 000 000,00 

грн./еквівалент 15 000 000,00 грн. в 

іноземній валюті (долари 

США/Євро) 

 

 

 

0,1% 

2. Нарахування  відсотків за коштами в 

іноземній валюті на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума  

залишків дорівнює або перевищує 

2 000 000,00 доларів США/ 

   2 000 000,00 євро  

0,1%  

 

IV. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

VI. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками 

в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 
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2. Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок  в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку 

фізичної особи  на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

   4. Переказ коштів з  карткових рахунків 

фізичних осіб  на депозитні/кредитні 

рахунки в межах системи АТ «МОТОР-

БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або 

договірне списання з  

КР 

 Примітки: 

*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1 клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити додаткову 

платіжну карту вищого класу ніж клас основної картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за оформлення 

такої картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу  згідно п.п. 1.1 цього тарифного пакету; 
2-  надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає  поверненню; 
3-  без врахування комісій інших банків; 
4-   Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і 

списання комісійних винагород. 

 5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip не здійснюється. У разі 

необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються 

картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip PayWave. 
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Тарифний пакет «В рамках укладених угод АТ «МОТОР-БАНК»  

                    Валюта картрахунку 

– грн.  

Строк дії карток: 

       Visa Electron5 /Visa Classic5 / Visa Classic Chip5/ Visa Gold Chip5  – 2 

роки 

Visa Classic Chip PayWave/Visa Gold Chip PayWave – 3 роки  

№ Види операцій та послуг, що входять до 

пакету 
Розмір комісії, грн./% 

ПДВ* Строк та порядок 

сплати 

Тип основної картки Visa 

Electron5/

Visa 

Classic5 

Visa 

Classic 

Chip5/ 

Visa 

Classic 

Chip 

PayWave 

Visa Gold 

Chip5/Visa 

Gold Chip 

PayWave 

  

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та розрахунково-

касового обслуговування платіжних 

карток: 

 20 грн. 20 грн. 50 грн.  
Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку     

1.1.2 Оформлення та видача основної платіжної 

картки 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної картки 

(під час терміну дії картки у разі її 

пошкодження, після завершення терміну дії, за 

ініціативою банку) 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок в системі АТ „МОТОР-БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з 

використанням  платіжних карток за 

товари/послуги у торгівельно-сервісній мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та додатків до 

них на паперовому носії при звертанні 

Держателя до Банку 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та додатків на 

паперовому носії  (при здійсненні фінансової 

операції) та в електронному вигляді у 

банкоматах Банку/банків–партнерів (крім ПАТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк»)  

1.1.8 Видача готівки  у пунктах видачі готівки 

Банка 

1.1.9 Видача готівки через банкомати банків-

партнерів   

1.1.10 Внесення платіжної картки до стоп-списку 

платіжних карток, за якими заборонено 

проведення операцій (за ініціативою Банку): 

локальний стоп-лист та міжнародний стоп-

лист 

2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової платіжної 

картки1 

 15 грн. 20 грн. 50 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 
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2.2 Заміна основної/додаткової платіжної картки 

(за ініціативою Держателя під час терміну дії 

картки у разі її втрати, зміни прізвища) 30 грн. 30 грн. 50 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з КР 

2.3 Зміна персонального  ідентифікаційного  

номера  (далі  - ПІН-код) в банкоматах 

Банку/банків-партнерів  

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/договірне 

списання з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки 

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1 локальний стоп-лист 10 грн. Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1  Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок поза системою АТ «МОТОР-

БАНК»; 

0,5% мін. 2,00 грн. 

(+ додаткові комісії іноземних 

банків, банків-кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

в день надання послуги 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок здійснений  у валюті, відмінній від 

валюти картрахунку 

1% від суми операції в валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР  

в день списання коштів з 

КР 

3.3 Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі, крім: 

- заробітної плати та інших виплат, якщо 

комісію за безготівкове зарахування на КР 

сплачує  підприємство - роботодавець в 

рамках укладеного з АТ «МОТОР-БАНК»  

Договору про обслуговування підприємства 

по зарахуванню та видачі заробітної плати з 

використанням платіжних карток; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що 

знаходяться на рахунках строкових вкладів 

та вкладів на вимогу, відкритих відповідно 

до умов договорів в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах 

реалізації карткових проектів АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум кредитних коштів, отриманих в АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих з 

карткових/поточних рахунків фізичних осіб, 

відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про надання 

послуг, укладених з АТ «МОТОР-БАНК» 

0,75% мін. 1,00 грн. 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

3.4 Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів4 50 грн. 
Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка (міні-

виписка) 
 5 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в електронному 

вигляді через POS-термінали  у касі Банку 
 1 грн. 
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4.3  на паперовому носії у в банкоматах 

Банку/банків –партнерів без здійснення 

фінансової операції  

1 грн. 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги  

 

 

 

 

 

 

4.4 на паперовому носії  та в електронному 

вигляді в банкоматах інших банків на 

території України (в т.ч  в банкоматах АКБ 

«Укрсоцбанк») 

5  грн. 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах Банку 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк» 

1 грн. 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн. 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 

числа наступного місяця   

та в день надання 

Держателем заяви про 

закриття послуги GSM-

банкінг  за поточний 

місяць користування 

4.7 на паперовому носії за письмовим запитом 

Клієнта (завіреної підписами уповноважених 

осіб  та печаткою Банку)   
50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в 

готівковій формі  через 

касу Банку 

5. Касове обслуговування3: 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР 

5 грн.  
Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

5.2 Видача готівки у касі Банку без використання  

платіжної картки (крім видачі готівки у касі 

Банку без використання платіжної картки у 

разі отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР) 

0,5% min 40 грн. 

 

Без 

ПДВ 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги / оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку 

 

 

5.3 Видача готівки  у касах банків-партнерів  1 %+5 грн. 

5.4 Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків на території України 
1,5 %+ 5 грн. 

 

Без 

ПДВ 5.5  Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків за територією України 
1,5% + екв. 3дол. США2 

6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток, якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 

10 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення 

розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення 

розслідування) 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

1. Надання несанкціонованого овердрафту (від 

суми заборгованості, відсотків річних) 
36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується  та 

сплачується відповідно до 

умов Договору/Договірне 

списання з КР 

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  
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1. Проведення розрахунків з нарахування  та 

зарахування на КР   відсотків за коштами на 

картковому рахунку (відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 10 000 000,00 грн. 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 15 000 000,00 грн. 

 

 

 

0,01% 

 

 

0,1% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору шляхом 

зарахування на КР 

Держателя 

IV. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

V. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками в 

межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок  в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку 

фізичної особи  на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

4. Переказ коштів з  карткових рахунків 

фізичних осіб  на депозитні/кредитні рахунки 

в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії п. 1.1 Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з  КР 

 Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1-    клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити додаткову 

платіжну карту вищого класу ніж клас основної картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за оформлення 

такої картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу  згідно п.п. 1.1 цього тарифного пакету; 
2-     надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає поверненню; 
3-    без врахування комісій інших банків; 
 4-  Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і 

списання комісійних винагород. 
5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip не здійснюється. У разі 

необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються 

картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip PayWave. 
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Додаток 7 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 14 від 26.04.2019 р. 

Тарифний пакет «Корпоративний»  

Валюта картрахунку –  грн./долари 

США/євро 

Строк дії карток: 

Visa Electron /Visa Classic / Visa Classic Chip/ Visa Gold Chip  - 2 роки 

Visa Classic Chip PayWave/Visa Gold Chip PayWave – 3 роки 

№ Види операцій та послуг, що входять до 

пакету 
Розмір комісії, грн./% 

ПДВ* 

Строк та 

порядок сплати 

Тип основної картки Visa 

Electron5/

Visa 

Classic5  

Visa 

Classic 

Chip5/ 

Visa Gold 

Chip5 

Visa 

Classic 

Chip 

PayWave 

Visa Gold 

Chip 

PayWave 

 

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та розрахунково-

касового обслуговування платіжних 

карток: 

40  грн. 50 грн. 60 грн. 150 грн. 
Без 

ПДВ 

В день відкриття, 

в готівковій або 

безготівковій 

формі 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку      

1.1.2 Оформлення та видача основної платіжної 

картки 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (під час терміну дії картки у разі її 

пошкодження, після завершення терміну 

дії, за ініціативою банку) 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок в системі ПАТ „МОТОР-

БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з 

використанням платіжних карток за 

товари/послуги у торгівельно-сервісній 

мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та 

додатків до них на паперовому носії при 

звертанні Держателя до Банку 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та 

додатків на паперовому носії  (при 

здійсненні фінансової операції) та в 

електронному вигляді у банкоматах 

Банку/банків–партнерів (крім ПАТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ «Індустріалбанк», 

ПАТ «Кредобанк»)  

1.1.8 Внесення платіжної картки до стоп-списку 

платіжних карток, за якими заборонено 

проведення операцій (за ініціативою 

Банку): локальний стоп-лист та 

міжнародний стоп-лист 

2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової 

платіжної картки1 

 20 грн. 50 грн. 60 грн. 150 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій або 

безготівковій 

формі 

2.2 Заміна основної/додаткової платіжної 

картки (за ініціативою Держателя під час 

терміну дії картки у разі її втрати, зміни 

прізвища) 

 30 грн. 50 грн. 60 грн. 150 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі 

через касу Банку 
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або договірне 

списання з КР 

2.3 Зміна персонального  ідентифікаційного  

номера  (далі  - ПІН-код) в банкоматах 

Банку/банків-партнерів  

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/договірн

е списання з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної 

картки 

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі 

через касу Банку 

або договірне 

списання з КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1 локальний стоп-лист 10 грн./0,40 USD/0,40 EUR Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі 

через касу Банку 

або договірне 

списання з КР 

 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1  Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок поза системою ПАТ 

«МОТОР-БАНК»; 

0,5% мін. 10,00 грн. 

(+ додаткові комісії іноземних банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне 

списання з КР в 

день надання 

послуги 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на 

інший рахунок здійснений  у валюті, 

відмінній від валюти картрахунку 
1% від суми операції в валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне 

списання з КР  в 

день списання 

коштів з КР 

3.3 Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів4 50 грн./2 USD/1,50 EURO 
Без 

ПДВ 

Щомісячне 

договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка 

(міні-виписка) 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

Договірне 

списання з КР 

Держателя в день 

надання послуги  

 

 

 

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в електронному 

вигляді через POS-термінали  у касі Банку 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.3  на паперовому носії у в банкоматах 

Банку/банків –партнерів без здійснення 

фінансової операції  

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.4 на паперовому носії  та в електронному 

вигляді в банкоматах інших банків на 

території України (в т.ч,  в банкоматах АКБ 

«Укрсоцбанк») 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах  ПАТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк» 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн./1 USD/1 EUR 

Щомісячне 

договірне 

списання не 

пізніше 10 числа 

наступного 

місяця   та в день 

надання 

Держателем 

заяви про 

закриття послуги 

GSM-банкінг  за 
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поточний місяць 

користування 

4.7 на паперовому носії за письмовим запитом 

Клієнта (завіреної підписами уповноважених 

осіб  та печаткою Банку)   
50 грн. 

За один 

екземпляр в день 

надання послуги, 

в готівковій 

формі  через касу 

Банку 

5. Касове обслуговування3: 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР 

5 грн./0,20 USD/ 0,2 EUR 

 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій формі 

через касу Банку 

або договірне 

списання з КР 

5.2 Видача готівки у касі Банку без використання  

платіжної картки (крім видачі готівки у касі 

Банку без використання платіжної картки у 

разі отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР) 

0,5 % min 40 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в 

готівковій або 

безготівковій 

формі 

5.2 Видача готівки у пунктах видачі готівки  

Банка та в банкоматах банків-партнерів 
0,75% 

 

Без 

ПДВ 

 

 

Договірне 

списання з КР  в 

день надання 

послуги 

 

 

5.3 Видача готівки  у касах банків-партнерів3  1% + 5 грн./0,50 USD/0,40 EUR 

 

5.4 Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків на території України3 1,5% + 5 грн./0,50 USD/0,50 EUR 
 

Без 

ПДВ 5.5  Видача готівки у пунктах видачі готівки 

інших банків за територією України3 1,5% + екв. 3дол. США2 

6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 

10 грн./1 USD/1 EUR 

Без 

ПДВ 

Договірне 

списання з КР 

(списується після 

проведення 

розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн./3 USD/3 EUR 

Без 

ПДВ 

Договірне 

списання з КР 

(списується після 

проведення 

розслідування) 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

1. Надання несанкціонованого овердрафту (від 

суми заборгованості, відсотків річних) 

36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується 

відповідно до 

умов 

Договору/Догові

рне списання з КР 

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  та 

зарахування на КР   відсотків за коштами на 

картковому рахунку (відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 10 000 000,00 грн. 

- на залишки коштів при умові, що 

сума  залишків дорівнює або 

перевищує 15 000 000,00 грн. 

 

 

 

 

0,01% 

 

 

0,1% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується 

відповідно до 

умов Договору 

шляхом 

зарахування на 

КР Держателя 

 Примітки: 
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*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 

1-    -    клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити 

додаткову платіжну карту вищого класу ніж клас основної картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за 

оформлення такої картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу  згідно п.п. 1.1 цього тарифного пакету; 
2-    надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає  поверненню; 
3-   без врахування комісій інших банків; 
4- Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і 

списання комісійних винагород. 
5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip не здійснюється. У разі 

необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються 

картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip PayWave 
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Додаток 8 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 14 від 26.04.2019 р. 

Тарифний пакет «Миттєва картка до депозиту»  АТ «МОТОР–БАНК» 

 

                                   Валюта картрахунку – грн./долари США/євро  

                 Строк дії картки: 3 роки 

                                                                                                    Тип картки: Visa Electron Instant Issue5/Visa Classic Instant 

Issue5/Visa Classic Instant Issue Chip PayWave  

№ Види операцій та послуг Розмір комісії ПДВ* Строк та порядок сплати 

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

1. Відкриття карткового рахунку 

 
Включено до вартості до вартості обслуговування пакету послуг   

2. Оформлення та видача платіжної картки 

 
Включено до вартості до вартості обслуговування пакету послуг   

3. Оформлення та видача додаткової картки (одноразово, за кожну карту)1: 

Visa Classic Chip PayWave 
20 грн. 

 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку  Visa Gold Chip PayWave 50 грн. 

4. Зміна персонального  ідентифікаційного  номера  (далі  - 

ПІН-код) в банкоматах Банку/банків-партнерів  
15 грн./0,50 USD/0,50 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

договірне списання з КР 

5. Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки 

15 грн./0,50 USD/0,50 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або договірне 

списання з КР 

6. Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової заяви 

Держателя): 

6.1 локальний стоп-лист 10 грн./0,40 USD/0,40 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

оплата в готівковій формі 

через касу Банку або договірне 

списання з  КР 

6.2 міжнародний стоп-лист 
екв. 40 дол. США2 

7. Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних 

карток, за якими заборонено проведення операцій (за 

ініціативою Банку): 

Включено до вартості продукту 

8. Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

8.1 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок 

поза системою АТ «МОТОР-БАНК»; 

0,5%  

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку 

8.2 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в 

системі АТ „МОТОР-БАНК” 
Включено до вартості продукту 

8.3 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок 

здійснений  у валюті, відмінній від валюти картрахунку 
1% від суми операції в 

валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР  в 

день списання коштів з КР 

8.4 Зарахування коштів на картрахунок у безготівковій 

формі, крім: 

- заробітної плати та інших виплат, якщо комісію за 

безготівкове зарахування на КР сплачує  підприємство-

роботодавець в рамках укладеного з АТ «МОТОР-

БАНК»  Договору про обслуговування підприємства 

по зарахуванню та видачі заробітної плати з 

використанням платіжних карток; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що знаходяться на 

рахунках строкових вкладів та вкладів на вимогу, 

відкритих відповідно до умов договорів в АТ 

«МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах реалізації 

0,75% мін. 

10,00грн./0,40 USD/0,40 

EUR 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 
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карткових проектів  АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум кредитних коштів, отриманих в АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих з карткових/поточних 

рахунків фізичних осіб, відкритих в АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про надання послуг, 

укладених з АТ «МОТОР-БАНК» 

8.5 Комісія за проведення розрахунків по неактивних 

рахунках клієнтів4 50 грн./2 USD/1,50 EUR 
Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

9. Надання виписок з картрахунків та додатків до них:  
9.1 на паперовому носії у банкоматах Банка (міні-виписка) 5 грн./0,20 USD/ 0,20 

EUR 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

9.2 на паперовому носії  та/або в електронному вигляді через 

POS-термінали  у касі Банку 

 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 

EUR 

 

9.3  на паперовому носії у в банкоматах Банку/банків –

партнерів без здійснення фінансової операції  

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 

EUR 

9.4 на паперовому носії  та в електронному вигляді в 

банкоматах інших банків на території України (в т.ч.  в 

банкоматах АКБ «Укрсоцбанк») 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 

EUR 

 

9.5  в електронному вигляді у  банкоматах ПАТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ «Індустріалбанк», ПАТ 

«Кредобанк» 

1 грн./0,20 USD/0,1 EUR 

9.6  у вигляді текстових повідомлень через систему GSM-

банкінг  

10 грн./1 USD/1 EUR 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 числа 

наступного місяця  та в день 

надання Держателем заяви 

про закриття послуги GSM-

банкінг  за поточний місяць 

користування 

9.7 на паперовому носії за письмовим запитом Клієнта 

(завіреної підписами уповноважених осіб  та печаткою 

Банку)   

50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в готівковій 

формі  через касу Банку 

10. Касове обслуговування3:    

10.1 Приймання готівки від клієнтів для зарахування на КР 5,00 грн./ 1 USD/1 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

10.2 Видача готівки  у пунктах видачі готівки Банку Включено до вартості 

продукту 

10.3 Видача готівки у мережі банкоматів Банків-партнерів 1% 

10.4 Видача готівки у касі Банку без використання  платіжної 

картки (крім видачі готівки у касі Банку без використання 

платіжної картки у разі отримання від Клієнта заяви на 

закриття КР та видачі готівки в іноземній валюті) 

0,5 % min 40 грн. 

10.5 Видача готівки  у касах банків-партнерів  1% + 5 грн./ 0,50 USD 

/0,40 EUR 

10.6 Видача готівки у пунктах видачі готівки інших банків на 

території України 

1,5% + 5 грн./0,50 USD/ 

0,50 EUR 

10.7 Видача готівки у пунктах видачі готівки інших банків за 

територією України 
1,5% + екв. 3 дол. США2 

11. 

 

Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

11.1 - проведених в мережі  Банків- партнерів 10 грн./1 USD/1 EUR 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після проведення 

розслідування) 

11.2 - проведених в мережі інших Банків 
80 грн./3 USD/3 EUR 

12. Надання несанкціонованого овердрафту (від суми 

заборгованості, відсотків річних) 
36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується із дня 

виникнення овердрафту / 

договірне списання з КР 

Держателя 
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ІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  та зарахування 

на КР   відсотків за коштами на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума  залишків 

дорівнює або перевищує 10 000 000,00 грн. 

 

 

 

0,01% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та сплачується 

відповідно до умов Договору 

шляхом зарахування на КР 

Держателя 

- на залишки коштів при умові, що сума залишків 

дорівнює або перевищує 15 000 000,00 грн. 
0,1% 

2. Нарахування  відсотків за коштами в іноземній валюті на 

картковому рахунку (відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума 

середньоденних залишків дорівнює або перевищує 

2 000 000,00 доларів США/2 000 000,00 євро  

0,1%  

 

III. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного обслуговування Включено до вартості 

до вартості 

обслуговування пакету 

послуг   

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2. Відключення від системи дистанційного обслуговування Включено до вартості 

до вартості 

обслуговування пакету 

послуг   

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

IV

. 

ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Включено до вартості 

до вартості 

обслуговування пакету 

послуг   

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок  

в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Включено до вартості 

до вартості 

обслуговування пакету 

послуг   

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку фізичної особи  на 

інший рахунок поза системою АТ «МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

4. Переказ коштів з  карткових рахунків фізичних осіб  на 

депозитні/кредитні рахунки в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

 

Включено до вартості 

до вартості 

обслуговування пакету 

послуг   

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

 

Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1 - Картrи миттєвої емісії Visa Electron /Classic Instant Issue не можуть бути перевипущені:  

- внаслідок фізичної непридатності;  

- по закінченню терміну дії;  

- внаслідок їх втрати / крадіжки.  

У разі звернення клієнта з проханням здійснити перевипуск карти по одній з перерахованих вище причин, та з метою 

збереження наявного платіжного ліміту за власником картки, до даного рахунку може бути випущена будь-яка інша додаткова 

картка крім карт Visa Electron Instant Issue. 
2 - надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає  поверненню; 
3-   без врахування комісій інших банків; 
4- Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 
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Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і 

списання комісійних винагород. 

 Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на 

поточний рахунок  з ПК). 
5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue,  не здійснюється. У разі необхідності 

заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue, оформлюються картки типу Visa 

Classic Instant Issue Chip PayWave Visa Gold Instant Issue Chip PayWave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 14 від 26.04.2019 р. 
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Тарифний пакет «Депозитна картка» АТ «МОТОР–БАНК» 

                            Валюта картрахунку – грн./долари США/євро  

                 Типи карток:  

Visa Electron Instant Issue – 2 роки 

Visa Classic Instant Issue- 2 роки 

 Visa Electron/Visa Classic –2 роки 

Visa Classic Chip – 2 роки 

Visa Gold Chip – 2 роки 

Visa Classic Instant Issue-3 роки 

Visa Classic Chip PayWave Chip PayWave – 3 роки  

Visa Gold Chip PayWave – 3 роки 

                                                                                                       

№ Види операцій та послуг Розмір комісії ПДВ* Строк та порядок сплати 

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

1. Відкриття карткового рахунку Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету 

2. Оформлення та видача платіжної картки   

2.1. Visa Electron Instant Issue5/Visa Classic Instant 

Issue5 Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету 

2.2. Visa Electron5/Visa Classic5 25 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку 

2.3. Visa Classic Chip5 30 грн. 

2.4. Visa Gold Chip5 50 грн. 

2.5. Visa Classic Chip PayWave 50 грн. 

2.6. Visa Gold Chip PayWave 150 грн. 

3. Оформлення та видача додаткової картки (одноразово, за кожну карту)1: 

3.1. Visa Electron5/Visa Classic5 20 грн.  

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з 

КР 

3.2. Visa Classic Chip5 30 грн. 

3.3. Visa Gold Chip5 50 грн. 

3.4. Visa Classic Chip PayWave 50 грн. 

3.5. Visa Gold PayWave 150 грн. 

4 Заміна основної/додаткової платіжної картки (за ініціативою Держателя під час терміну дії картки у разі її втрати, зміни 

прізвища, або завершенням терміну дії основної/додаткової платіжної картки: ) 

4.1. Visa Electron5/Visa Classic5 25 грн.  

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з 

КР 

4.2. Visa Classic Chip5 30 грн. 

4.3. Visa Gold Chip5 50 грн. 

4.4. Visa Classic Chip PayWave 50 грн.  

4.5. Visa Gold PayWave 150 грн.  

5. Розмір незнижуваного залишку на картковому 

рахунку 
відсутній 

6. Зміна персонального  ідентифікаційного  номера  

(далі  - ПІН-код) в банкоматах Банку/банків-

партнерів  

15 грн./0,50 USD/0,50 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

договірне списання з КР 

7. Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки 

15 грн./0,50 USD/0,50 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з 

КР 

8. Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

8.1 локальний стоп-лист 10 грн./0,40 USD/0,40 

EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

8.2 міжнародний стоп-лист 
екв. 40 дол. США2 

9. Внесення платіжної картки до стоп-списку 

платіжних карток, за якими заборонено 

проведення операцій (за ініціативою Банку) 

Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету 

10. Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 
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10.1 Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок поза системою АТ «МОТОР-БАНК» 

0,5% (мін. 10,00 грн.)  

 (+ додаткові комісії 

іноземних банків, банків-

кореспондентів)  

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в день 

надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу 

Банку 

10.2 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в системі АТ „МОТОР-БАНК”: 

- в межах власних рахунків Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету 

 

- на рахунки інших клієнтів 0,25 % (мін. 5,00 грн.) 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в день 

надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

10.3 Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок, здійснений у валюті, відмінній від 

валюти карткового рахунку 

1% від суми операції в 

валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в день 

списання коштів з КР 

10.4 Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі4, крім:  

- сум коштів, перерахованих з власних 

карткових / поточних рахунків фізичних осіб, 

відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що 

знаходяться на рахунках строкових вкладів та 

вкладів на вимогу, відкритих відповідно до 

умов договорів в АТ «МОТОР-БАНК»; 

 

 

 

0,75 % 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

 

 

 

 

 

 

10.5 Безготівкові розрахунки за товари та послуги  Включено до вартості послуг Розділу І Тарифного пакету 

11. Надання виписок з карткових рахунків та додатків до них: 

11.1 на паперовому носії у банкоматах Банка (міні-

виписка) 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

 

11.2 на паперовому носії  та/або в електронному 

вигляді через POS-термінали  у касі Банку 

 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 

EUR 

11.3  на паперовому носії  в банкоматах Банку / банків 

–партнерів без здійснення фінансової операції  
1 грн./0,20 USD/0,1 EUR 

11.4 на паперовому носії  та в електронному вигляді 

в банкоматах інших банків на території України 

(в т.ч.  в банкоматах АКБ «Укрсоцбанк») 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

11.5  в електронному вигляді у  банкоматах Банку 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», ПАТ «Кредобанк» 

1 грн./0,20 USD/0,1 EUR 

11.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн./1 USD/1 EUR 

Щомісячне договірне списання 

не пізніше 10 числа наступного 

місяця  та в день надання 

Держателем заяви про закриття 

послуги GSM-банкінг  за 

поточний місяць користування 

11.7 на паперовому носії за письмовим запитом 

Клієнта (завіреної підписами уповноважених 

осіб  та печаткою Банку) 
50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з КР 

12. Касове обслуговування3: 

12.1 Приймання готівки від клієнтів: 

- для зарахування на картковий рахунок 

власником рахунку 

Включено до вартості 

послуг Розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

- для зарахування на картковий рахунок від 

третьої особи 

0,75% (мін. 5,00 грн./       

1 USD/1 EUR) 

12.2 Видача готівки  у пунктах видачі готівки Банку Включено до вартості 

послуг Розділу І 

Тарифного пакету 

12.3 Видача готівки у мережі банкоматів Банків-

партнерів 
1% 

12.4 Видача готівки у касі Банку без використання  

платіжної картки (крім видачі готівки у касі 
0,5 % min 40 грн. 
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Банку без використання платіжної картки у разі 

отримання від Клієнта заяви на закриття КР) 

12.5 Видача готівки  у касах банків-партнерів  1%+ 5 грн./ 0,50 USD/ 

0,40 EUR 

12.6 Видача готівки у пунктах видачі готівки інших 

банків на території України 

 1,5% + 5 грн./0,50 USD/ 

0,50 EUR 

12.7 Видача готівки у пунктах видачі готівки інших 

банків за територією України 
1,5% + екв. 3 дол. США2 

13. 

 

Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

13.1 - проведених в мережі  Банків- партнерів 10 грн./1 USD/1 EUR 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після проведення 

розслідування) 

13.2 - проведених в мережі інших Банків 
80 грн./3 USD/3 EUR 

14. Надання несанкціонованого овердрафту (від 

суми заборгованості, відсотків річних) 
36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується із дня 

виникнення овердрафту / 

договірне списання з КР 

Держателя 

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Нарахування та зарахування на КР  відсотків на 

залишки коштів на картковому рахунку 

(відсотків річних)  
Згідно рішення Тарифного Комітету 

Нараховується та сплачується 

відповідно до умов Договору 

шляхом зарахування на КР 

Держателя 

III. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії 

п. 1.1 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу комісії 

п. 1.1 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

IV. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками в 

межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Входить до складу комісії 

п. 1.1 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок  в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії 

п. 1.1 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку фізичної 

особи  на інший рахунок поза системою АТ 

«МОТОР-БАНК» 

 

0,3% Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

4. Переказ коштів з  карткових рахунків фізичних 

осіб  на депозитні/кредитні рахунки в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу комісії 

п. 1.1 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата 

в готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 

 
1- Карти миттєвої емісії Visa Electron Instant Issue/ Visa Classic Instant Issue не можуть бути перевипущені:  

- внаслідок фізичної непридатності;  

- по закінченню терміну дії;  

- внаслідок їх втрати / крадіжки.  

У разі звернення клієнта з проханням здійснити перевипуск карти по одній з перерахованих вище причин, та з метою збереження 
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наявного платіжного ліміту за власником картки, до даного рахунку може бути випущена будь-яка інша додаткова картка крім карт 

Visa Electron Instant Issue. 

Клас додаткової картки не повинен перевищувати клас основної картки. За умови, якщо Держатель бажає оформити додаткову 

платіжну карту вищого класу ніж клас основної картки – вона стає основною. А розмір комісійної винагороди за оформлення такої 

картки дорівнює вартості оформлення основної картки такого класу  згідно п. 2 цього тарифного пакету; 
2 надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  карткового рахунку. Стягнена  Банком 

плата не підлягає  поверненню; 
3   без врахування комісій інших банків. 
4  Картка не передбачає виплати заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та соціальних виплат. 
5-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue/Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa 

Gold Chip не здійснюється. У разі необхідності заміни основної/додаткової картки типу Visa Electron Instant Issue/Visa Classic Instant Issue 

/Visa Electron, Visa Classic, Visa Classic Chip, Visa Gold Chip, оформлюються картки типу Visa Classic Chip PayWave Visa Gold Chip 

PayWave. 
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Додаток 3 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 14 від 26.04.2019 р. 

Тарифний пакет «Зарплатний для бюджетних організацій» 

Валюта картрахунку – грн.  

Строк дії карток: 

Visa Electron/Visa Classic – 2 роки 

Visa Classic Chip PayWave – 3 роки 

 

№ Види операцій та послуг, що входять до пакету Розмір комісії, грн./% 

ПДВ* 

Строк та порядок сплати 

Тип основної картки Visa Electron4/ 

Visa Classic4/ 

Visa Classic Chip 

PayWave 

 

І.  РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПЛАТІЖНИХ КАРТОК  

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття карткового рахунку 

та розрахунково-касового обслуговування платіжних 

карток4: 

Включено до вартості 

обслуговування пакету  

послуг 

 

 

1.1.1 Відкриття карткового рахунку   

1.1.2 Оформлення та видача основної платіжної картки4 

1.1.3 Заміна основної/додаткової платіжної картки (під час 

терміну дії картки у разі її пошкодження, після завершення 

терміну дії, за ініціативою банку)4 

1.1.4 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в 

системі АТ „МОТОР-БАНК” 

1.1.5 Виконання операцій за розрахунками з використанням  

платіжних карток за товари/послуги у торгівельно-

сервісній мережі 

1.1.6 Надання виписок з картрахунків та додатків до них на 

паперовому носії при звертанні Держателя до Банку за 

поточний та попередній місяці 

1.1.7 Надання виписок з картрахунків та додатків на 

паперовому носії  (при здійсненні фінансової операції) та 

в електронному вигляді у банкоматах Банку/банків–

партнерів (крім АТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», АТ «Кредобанк»)  

1.1.8 Видача готівки  у пунктах видачі готівки Банка 

1.1.9 Видача готівки через банкомати банків-партнерів   

1.1.10 Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних 

карток, за якими заборонено проведення операцій (за 

ініціативою Банку): локальний стоп-лист та міжнародний 

стоп-лист 

2 Обслуговування платіжних карток: 

2.1 Оформлення та видача додаткової платіжної картки4 

10 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2.2 Заміна основної/додаткової платіжної картки (за 

ініціативою Держателя під час терміну дії картки у разі її 

втрати, зміни прізвища)4 10 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з КР 

2.3 Зміна персонального ідентифікаційного номера (далі - 

ПІН-код) в банкоматах Банку/банків-партнерів  15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/договірне списання 

з КР 

2.4 Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки 

15 грн. 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з КР 

2.5 

 

Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 
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2.5.1 локальний стоп-лист 10 грн. Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2.5.2 міжнародний стоп-лист 

екв. 40 дол. США2 

3 Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1  Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок 

поза системою АТ «МОТОР-БАНК»; 

0,5% мін. 10,00 грн. 

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день надання послуги 

3.2 Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок 

здійснений  у валюті, відмінній від валюти картрахунку 
1% від суми операції в 

валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР  в 

день списання коштів з КР 

3.3. Безготівкове зарахування на картрахунок заробітної плати 

та інших виплат за договорами, укладеними з 

Організаціями в межах карткових проектів 

Не тарифікується   

3.4. Зарахування коштів на картрахунок у безготівковій формі, 

крім: 

-  заробітної плати та інших виплат, якщо комісію за 

безготівкове зарахування на КР сплачує підприємство-

роботодавець в рамках укладеного з АТ «МОТОР-

БАНК» Договору про обслуговування підприємства по 

зарахуванню та видачі заробітної плати з 

використанням платіжних карток; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що знаходяться на 

рахунках строкових вкладів та вкладів на вимогу, 

відкритих відповідно до умов договорів в АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах реалізації 

карткових проектів  АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум кредитних коштів, отриманих в АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих з карткових/поточних 

рахунків фізичних осіб, відкритих в АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про надання послуг, 

укладених з АТ «МОТОР-БАНК» 

0,75% мін. 1,00 грн. 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

3.5. Комісія за проведення розрахунків по неактивних 

рахунках клієнтів4 

50 грн. Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне 

списання з КР 

4 Надання виписок з картрахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка (міні-виписка)  5 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги  

 

 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в електронному вигляді через 

POS-термінали  у касі Банку 
1 грн. 

4.3  на паперовому носії у в банкоматах Банку/банків –

партнерів без здійснення фінансової операції  
1 грн. 

4.4 на паперовому носії  та в електронному вигляді в 

банкоматах інших банків на території України (в т.ч.  в 

банкоматах АКБ «Укрсоцбанк») 

5 грн. 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах  АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ «Індустріалбанк», АТ 

«Кредобанк» 

1 грн. 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через систему GSM-

банкінг  

10 грн. 

Щомісячне договірне 

списання не пізніше 10 

числа наступного місяця   та 

в день надання Держателем 

заяви про закриття послуги 

GSM-банкінг  за поточний 

місяць користування 
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4.7 на паперовому носії за письмовим запитом Клієнта 

(завіреної підписами уповноважених осіб  та печаткою 

Банку)   
50 грн. 

За один екземпляр в день 

надання послуги, в 

готівковій формі  через касу 

Банку 

4.8 Надання довідки про наявність/відсутність кредитів та 

стан розрахунків за кредитним лімітом/овердрафтом 
100 грн. 

За один документ в день 

надання послуги в 

готівковій або безготівковій 

формі 

5. Касове обслуговування3: 

5.1 Приймання готівки від клієнтів для зарахування на КР 
 5 грн. 

Без 

ПДВ 
 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги / оплата в готівковій 

формі через касу Банку 

 

 

 

 

 

 

5.2 Видача готівки у касі Банку без використання  платіжної 

картки (крім видачі готівки у касі Банку без використання 

платіжної картки у разі отримання від Клієнта заяви на 

закриття КР) 

0,5% min 20 грн. 

 

Без 

ПДВ 

 
5.3 Видача готівки  у касах банків-партнерів  1%+5 грн. 

5.4 Видача готівки у пунктах видачі готівки інших банків на 

території України 
1,5%+5  грн. 

 

Без 

ПДВ 5.5  Видача готівки у пунктах видачі готівки інших банків за 

територією України 

1,5% + екв. 3 дол. 

США2 

6. Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 проведених в мережі  Банків- партнерів 

10 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

6.2 проведених в мережі інших Банків 

80 грн. 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після 

проведення розслідування) 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

  1. 

 

Комісія за надання кредиту у формі овердрафт (від розміру 

встановленого ліміту, відсотків) 

1% 

Без 

ПДВ 

Термін сплати комісії - в 

день укладання кредитного 

договору через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

(за виключенням 

збільшення  суми ліміту) 

2. Надання кредиту у формі овердрафт (від суми 

заборгованості, відсотків річних) 

Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення 

Кредитного комітету 

3. Надання несанкціонованого овердрафту (від суми 

заборгованості, відсотків річних) 
36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору/Договірне 

списання з КР 

ІІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ  

1. Надання кредиту у формі кредитного ліміту (від розміру 

встановленого ліміту, відсотків) 2,5% 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в 

день встановлення 

кредитного  ліміту  

2. Надання кредиту у формі кредитного ліміту (від суми 

заборгованості, відсотків річних) 

Процентна ставка встановлюється відповідно до рішення 

Кредитного комітету 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  та зарахування на 

КР   відсотків за коштами на картковому рахунку 

(відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума  залишків 

дорівнює або перевищує 10 000 000,00 грн. 

- на залишки коштів при умові, що сума  залишків 

дорівнює або перевищує 15 000 000,00 грн. 

 

 

0,01% 

 

0,1% 

Без 

ПДВ 

Нараховується та 

сплачується відповідно до 

умов Договору шляхом 

зарахування на КР 

Держателя 

V. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР Online» 
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1. Підключення до системи дистанційного обслуговування 
Входить до складу 

комісій розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2. Відключення від системи дистанційного обслуговування 
Входить до складу 

комісій розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

VI. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР 

Online» 

1. Переказ коштів між власними рахунками в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК» 
Входить до складу 

комісій розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку на інший рахунок в 

межах системи АТ «МОТОР-БАНК» Входить до складу 

комісій розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

3. Переказ коштів з карткового рахунку фізичної особи на 

інший рахунок поза системою АТ «МОТОР-БАНК» 0,3% 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги/ 

договірне списання з  КР 

4. Переказ коштів з карткових рахунків фізичних осіб на 

депозитні/кредитні рахунки в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісій розділу І 

Тарифного пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання 

послуги/оплата в готівковій 

формі через касу Банку або 

договірне списання з  КР 

 Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1-    надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  картрахунку, стягнена  Банком 

плата не підлягає поверненню; 
2-   без врахування комісій інших банків; 
3- Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З 

поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на 

рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної 

прибуткової або  

видаткової операції (в т. ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних 

винагород. 
4-   оформлення та заміна карток типу Visa Electron, Visa Classic не здійснюється. У разі необхідності заміни основної/додаткової 

картки типу Visa Electron, Visa Classic оформлюються картки типу Visa Classic Chip PayWave. 
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Додаток 10 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 14 від 26.04.2019 р. 

 

Тарифний пакет «Гандбольна картка» АТ «МОТОР–БАНК» 

                           Валюта картрахунку – грн./долари США/євро  

                 Тип картки:  

Visa Gold Chip PayWave  – 3 роки 

                                                                                                       

№ Види операцій та послуг, що входять до 

пакету 
Розмір комісії 

ПДВ* Строк та порядок сплати 

І. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 

1. Відкриття карткового рахунку: 

1.1. Базовий пакет послуг з відкриття 

карткового рахунку та розрахунково-

касового обслуговування платіжних 

карток: 

150 грн. 
Без 

ПДВ 

Одноразово при відкритті 

карткового рахунку в день 

надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу 

Банку 

1.1.1. Відкриття карткового рахунку 

  

1.1.2. Оформлення та видача платіжної картки  

 Заміна основної/додаткової платіжної картки 

(під час терміну дії картки у разі її 

пошкодження, після завершення терміну дії, за 

ініціативою Банка) 

1.1.3. Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок в системі АТ „МОТОР-БАНК” 

1.1.4. Виконання операцій за розрахунками з 

використанням  платіжних карток за 

товари/послуги у торгівельно-сервісній мережі 

1.1.5. Надання виписок з картрахунків та додатків до 

них на паперовому носії при звертанні 

Держателя до Банку за поточний та попередній 

місяці 

1.1.6. Надання виписок з картрахунків та додатків на 

паперовому носії  (при здійсненні фінансової 

операції) та в електронному вигляді у 

банкоматах Банку/банків–партнерів (крім АТ 

«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», АТ «Кредобанк») 

1.1.7. Видача готівки  у пунктах видачі готівки 

Банку 

1.1.8. Внесення платіжної картки до стоп-списку 

платіжних карток, за якими заборонено 

проведення операцій (за ініціативою Банку): 

локальний стоп-лист та міжнародний стоп-

лист 

2. Обслуговування платіжних карток: 

2.1. Оформлення та видача додаткової картки 

(одноразово, за кожну карту): 150 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з КР 

2.2. Заміна основної/додаткової платіжної картки 

(за ініціативою Держателя під час терміну дії 

картки у разі її втрати, зміни прізвища) 

150 грн. 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з КР 

2.3. Зміна персонального  ідентифікаційного  

номера  (далі  - ПІН-код) в банкоматах 

Банку/банків-партнерів  

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги / 

договірне списання з КР 
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2.4. Зміна ПІН-коду без заміни платіжної картки 

15 грн./0,50 USD/0,50 EUR 
Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з КР 

2.5. Внесення платіжної картки до стоп-списку платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій (згідно письмової 

заяви Держателя): 

2.5.1. локальний стоп-лист 10 грн./0,40 USD/0,40 EUR Без 

ПДВ 

В день надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

2.5.2. міжнародний стоп-лист 
екв. 40 дол. США1 

3. Розрахункові операції, що проводяться з використанням платіжних карток: 

3.1. Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок поза системою АТ «МОТОР-БАНК» 

0,5% (мін. 10,00 грн.)  

 (+ додаткові комісії 

іноземних банків, банків-

кореспондентів)  

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в день 

надання послуги / оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

3.2. Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок, здійснений у валюті, відмінній від 

валюти карткового рахунку 

1% від суми операції в 

валюті КР 

 

Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР в день 

списання коштів з КР 

3.3. Зарахування коштів на картрахунок у 

безготівковій формі, крім:  

- сум коштів, перерахованих з власних 

карткових / поточних рахунків фізичних 

осіб, відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- відсотків за вкладами та сум коштів, що 

знаходяться на рахунках строкових вкладів 

та вкладів на вимогу, відкритих відповідно 

до умов договорів в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих в межах 

реалізації карткових проектів  АТ «МОТОР-

БАНК»; 

- сум коштів, перерахованих з 

карткових/поточних рахунків фізичних осіб, 

відкритих в АТ «МОТОР-БАНК»; 

- сум винагороди за договорами про надання 

послуг, укладених з АТ «МОТОР-БАНК». 

 

 

 

0,75 % 

 

 

 

 

 
Без 

ПДВ 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

 

3.4. Комісія за проведення розрахунків по 

неактивних рахунках клієнтів4 

50 грн. Без 

ПДВ 

Щомісячне договірне списання з 

КР 

4. Надання виписок з карткових рахунків та додатків до них: 

4.1 на паперовому носії у банкоматах Банка (міні-

виписка) 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Договірне списання з КР 

Держателя в день надання 

послуги 

 

4.2 на паперовому носії  та/або в електронному 

вигляді через POS-термінали  у касі Банку 

 

1 грн./ 0,04 USD/ 0,03 EUR 

4.3  на паперовому носії  в банкоматах Банку / 

банків –партнерів без здійснення фінансової 

операції  

1 грн./0,20 USD/0,1 EUR 

4.4 на паперовому носії  та в електронному вигляді 

в банкоматах інших банків на території 

України (в т. ч.  в банкоматах АКБ 

«Укрсоцбанк») 

5 грн./0,20 USD/ 0,20 EUR 

 

4.5  в електронному вигляді у  банкоматах Банку 

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», АКБ 

«Індустріалбанк», АТ «Кредобанк» 

1 грн./0,20 USD/0,1 EUR 

4.6  у вигляді текстових повідомлень через 

систему GSM-банкінг  

10 грн./1 USD/1 EUR 

Щомісячне договірне списання 

не пізніше 10 числа наступного 

місяця  та в день надання 

Держателем заяви про закриття 

послуги GSM-банкінг  за 

поточний місяць користування 
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4.7 на паперовому носії за письмовим запитом 

Клієнта (завіреної підписами уповноважених 

осіб  та печаткою Банку) 
50 грн. 

За один екземпляр в день надання 

послуги, в готівковій формі через 

касу Банку або договірне 

списання з КР 

5. Касове обслуговування2: 

5.1. Приймання готівки від клієнтів для 

зарахування на КР  
5 грн./0,20 USD/0,2 EUR 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

5.2. Видача готівки у мережі банкоматів Банків-

партнерів 
1% 

5.3. Видача готівки у касі Банку без використання  

платіжної картки (крім видачі готівки у касі 

Банку без використання платіжної картки у 

разі отримання від Клієнта заяви на закриття 

КР) 

0,5 % min 40 грн. 

5.4. Видача готівки  у касах банків-партнерів  1%+ 5 грн./ 0,50 USD 

/0,40 EUR 

5.5. Видача готівки у пунктах видачі готівки інших 

банків на території України 

 1,5% + 5 грн./0,50 USD/ 

0,50 EUR 

5.6. Видача готівки у пунктах видачі готівки інших 

банків за територією України 
1,5% + екв. 3 дол. США1 

6. 

 

Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, зміна  умов, підтвердження проведених переказів з 

використанням платіжних карток,   якщо в результаті встановлена відсутність підстав для повернення коштів:  

6.1 - проведених в мережі  Банків- партнерів 10 грн./1 USD/1 EUR 
Без 

ПДВ 

Договірне списання з КР 

(списується після проведення 

розслідування) 

6.2 - проведених в мережі інших Банків 
80 грн./3 USD/3 EUR 

ІІ. НАДАННЯ КРЕДИТУ У ФОРМІ ОВЕРДРАФТУ 

1. Надання несанкціонованого овердрафту (від 

суми заборгованості, відсотків річних) 36 % 

Без 

ПДВ 

Нараховується із дня виникнення 

овердрафту / договірне списання з 

КР Держателя 

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З  НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КАРТРАХУНКУ  

1. Проведення розрахунків з нарахування  та 

зарахування на КР  відсотків за коштами на 

картковому рахунку (відсотків річних): 

- на залишки коштів при умові, що сума  

залишків дорівнює або перевищує 500 000,00 

грн. 

 

1,0% 

Без 

ПДВ 

 

Нараховується та сплачується 

відповідно до умов Договору 

шляхом зарахування на КР 

Держателя 

IV. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-ONLINE» 

1. Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Включено до вартості 

послуг Розділу І Тарифного 

пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Включено до вартості 

послуг Розділу І Тарифного 

пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу 

Банку або договірне списання з  

КР 

V. ОПЕРАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «МОТОР-

ONLINE» 

1. Переказ коштів між власними рахунками в 

межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

 

Включено до вартості 

послуг Розділу І Тарифного 

пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

2. Переказ коштів з карткового рахунку на інший 

рахунок  в межах системи АТ «МОТОР-

БАНК» 

Включено до вартості 

послуг Розділу І Тарифного 

пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

3. Переказ  коштів з карткового рахунку фізичної 

особи  на інший рахунок поза системою             

АТ «МОТОР-БАНК» 

 

                    0,3% 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

156 

4. Переказ коштів з  карткових рахунків 

фізичних осіб  на депозитні/кредитні рахунки 

в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Включено до вартості 

послуг Розділу І Тарифного 

пакету 

Без 

ПДВ 

В день надання послуги/оплата в 

готівковій формі через касу Банку 

або договірне списання з  КР 

Примітки: 
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1  Надані Тарифи стягуються  у гривнях  по курсу  НБУ  на  дату стягнення,  шляхом  списання з  карткового рахунку. Стягнена  Банком 

плата не підлягає  поверненню. 
2  Без врахування комісій інших банків. 
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Додаток 5. 

Додаток 1 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 22 від 24.06.2019 р. 

 

Тарифи на розрахунково-касові операції та послуги, що надаються фізичним  особам 
у АТ «МОТОР-БАНК» 

 
№ Операція (послуга) Розмір 

винагороди, 

грн. 

ПДВ Строк та порядок сплати 

1.1 Відкриття,   закриття  поточних  рахунків: 

1.1.1 Відкриття поточного рахунку в національній валюті 

(за один відкритий рахунок) 2 

 0,01  

 

Без ПДВ 

 

В день відкриття, в готівковій або 

безготівковій формі 

1.1.2 Відкриття  поточного рахунку в іноземній валюті  (за 

один відкритий рахунок) 2 

50,00  

 

Без ПДВ 

 

В день відкриття, в готівковій або 

безготівковій формі 

1.1.3 Відкриття поточних рахунків  в національній та 

іноземних  валютах для нерезидентів (за один 

відкритий рахунок) 2 

120,00 Без ПДВ 

 

В день відкриття, в готівковій або 

безготівковій формі 

1.1.4 Відкриття поточного рахунку в національній валюті 

для отримання кредиту 

Включено до вартості продукту 

1.1.5 Відкриття поточного рахунку для відправлення  та 

отримання  переказів (за допомогою міжнародних 

систем грошових переказів) 

Включено до вартості продукту 

1.1.6 Закриття поточного рахунку (за один закритий 

рахунок) 

Входить у вартість відкриття рахунку 

1.2 Касове обслуговування: 

1.2.1 Видача готівкових коштів у національній валюті, що 

надійшли в безготівковій формі (крім коштів з 

депозитних рахунків в АТ «МОТОР-БАНК» по 

закінченню строку та процентів за ними, з кредитних 

рахунків системи АТ «МОТОР-БАНК») 

 

            

0,5% 

 

Без 

ПДВ 

 

 

В день отримання готівки в готівковій 

або безготівковій формі 

 

1.2.2 Видача готівкових коштів в іноземній  валюті, що 

надійшли у безготівковій формі (крім коштів, що 

надійшли  з-за кордону за допомогою міжнародної 

системи грошових переказів, з депозитних рахунків 

в АТ «МОТОР-БАНК» по закінченню строку та 

процентів за ними). 

1% Без 

ПДВ 

 

При кожній видачі в національній 

валюті за курсом НБУ в день надання 

послуги в готівковій або безготівковій 

формі 

1.2.3 Обмін банкнот національної валюти одного 

номіналу на банкноти іншого номіналу, а також 

банкнот національної валюти на розмінну монету та 

зворотний обмін  

0,50 

 

Без 

ПДВ 

За одну купюру(монету) в день 

надання послуги в готівковій або 

безготівковій формі 

 1.3 Розрахункове обслуговування: 

1.3.1 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб в 

національній валюті, які надійшли у безготівковій  та 

готівковій формі,  протягом операційного часу (до 

16-00) в межах України (крім платежів в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК»)* 

 

*за виключенням перерахувань визначених у п.1.3.7 

 

0,5% 

мін  10,00 

макс. 500,00 

 

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання за кожний 

початковий платіж в день надання 

послуги 

1.3.2 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб у 

національній валюті протягом операційного часу в 

межах системи  АТ «МОТОР-БАНК»(наданих на 

паперових носіях) 

Входить до складу 

комісії 1.1 

  

1.3.3 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб у 

національній валюті, після операційного часу (після 

16-00) 

0,5% 

мін.  10,00 

макс. 500,00 

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання за кожний 

початковий платіж в день надання 

послуги 

1.3.4 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб, 

які надійшли клієнту у безготівковій формі з інших 

банків, в тому числі іноземних, або від іншого 

клієнта з рахунків в АТ «МОТОР-БАНК»  на 

депозитні рахунки в АТ «МОТОР-БАНК»  

- в національній валюті; 

- в іноземній валюті. 

 

 

Входить до складу 

комісії 1.1 
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1.3.5 Оформлення документів під час обслуговування 

рахунку клієнта. 

       

10,00 

Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги в готівковій або безготівковій 

формі 

1.3.6 Зарахування відсотків за середньоденні  залишки  на 

поточних рахунках, вкладах на вимогу клієнтів у 

національній валюті (крім поточних рахунків 

фізичних осіб-нерезидентів):   

- при умові, що сума середньоденних 

залишків дорівнює або перевищує 

10 000 000,00 грн.; 

- при умові, що сума середньоденних 

залишків дорівнює або перевищує 

15 000 000,00 грн. 

          

 

 

 

0,01% річних 

 

 

0,1% річних 

Без 

ПДВ 

 

Щомісячне зарахування на поточний 

рахунок в останній робочий день 

місяця (для вкладів на вимогу – у 

перший робочий день наступного 

місяця після розрахункового) 

1.3.7 Зарахування відсотків за середньоденні  залишки  на 

поточних рахунках, вкладах на вимогу клієнтів у 

іноземних валютах (крім поточних рахунків 

фізичних осіб-нерезидентів): 

- при умові, що сума середньоденних залишків 

дорівнює або перевищує  

2 000 000,00 доларів США/ 2 000 000,00 євро  

        

 

 

0,1% річних 

Без 

ПДВ 

 

Щомісячне зарахування на поточний 

рахунок в останній робочий день 

місяця (для вкладів на вимогу – у 

перший робочий день наступного 

місяця після розрахункового) 

1.3.8 

 

Переказ коштів (приймання платежів від фізичних та 

юридичних осіб) у національній валюті без відкриття 

поточного рахунку: 

 

 

 

  

1.3.8.1 - АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, 

проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б»;  

- відділення «Запорізька регіональна дирекція» АТ 

«МОТОР-БАНК» за адресою:  м. Запоріжжя, просп. 

Соборний, 68/ вул. Дніпровська, 24;  

- відділення №2 в м. Запоріжжя АТ «МОТОР-БАНК» 

за адресою м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21; 

- відділення «Червоні вітрила» АТ «МОТОР-БАНК» 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 42; 

- Медичне відділення АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6  

- відділення №3 в м. Дніпро АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21;  

- Волочиське відділення АТ «МОТОР-БАНК» 

за адресою  Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. 

Пушкіна, 11-а. 

 

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5% мін 10,00 грн. 

1% 

0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

1.3.8.2 - - Львівське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою: м. Львів, вул. М. Грушевського, 20 

-  

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн. 

 

 

 

0,7% мін 7,00 грн. 

0,5% 

0,3% 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

1.3.8.3 - Харківське відділення АТ «МОТОР-БАНК»  

за адресою  м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 9 

 

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн. 

 

 

 

0,7% мін 10,00 грн. 

0,5% 

0,3% 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

1.3.8.4 - Дніпровське відділення АТ «МОТОР-БАНК» 

за адресою м. Дніпро, вул.Павла Нірінберга, 10 

 

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн. 

 

 

 

0,8% мін 10,00 грн. 

0,7% 

0,5% 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=59026
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1.3.8.5 - Миколаївське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою  м. Миколаїв, вул. Адміральська 31б/3 

 

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн. 

- від 100 000,01 грн. 

 

 

 

1,5% мін 10,00 грн. 

1% 

0,5% 

0,3% 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

1.3.8.6 - Чорноморське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 

Хантадзе, 1-б; 

- Одеське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за 

адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 22 

 

- до 10 000,00 грн. 

- від 10 000,01 до 50 000,00 грн. 

- від 50 000,01 грн.  

 

 

 

 

 

 

0,9% мін 30,00 грн. 

  0,7% 

0,5% 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

 

1.3.8.7 -   на користь ТОВ «РАЙЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 

35809640) 

-   на користь ПП «ЛАД» (ЄДРПОУ 30557516) 

-   на користь ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ «ТРЕСТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

РОЗВИТКУ» (ЄДРПОУ  38529533) 

-   на користь ТОВ «ГОЛДЕН ТАУН» 

 (ЄДРПОУ 39557231) 

-   на користь ТОВ «Дельмар Таун» (ЄДРПОУ 

40565298) 

-   на користь ТОВ «Дельмар Дніпро» (ЄДРПОУ 

39594961) 

-   на користь ТОВ «Дельмар Люкс» (ЄДРПОУ 

40739146) 

-   на користь ТОВ «ДЕЛЬМАР ГОЛДЕН ТАУН» 

(ЄДРПОУ 40432150) 

-   на користь ТОВ «Дельмар Інвест» (ЄДРПОУ 

41460428) 

-   на користь ТОВ «Дельмар Дніпро Сервіс» 

(ЄДРПОУ 40715848) 

- на користь ПБМП «СТРОЇТЕЛЬ-П» (ЄДРПОУ 

23079180) 

- на користь ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ЧКАЛОВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39414107) 

- на користь ПАТ «НВО СОЗИДАТЕЛЬ»  (ЄДРПОУ 

13416334) 

- на користь СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ 

«КРАЩИЙ БУДИНОК» (ЄДРПОУ 40371512) 

- на користь СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПРЕСТИЖНИЙ-2» (ЄДРПОУ 40370676) 

-на користь ОК ЖБК «Єкатерининський» (ЄДРПОУ 

41806417) 

- на користь ПАТ «ТЕЛОР» (ЄДРПОУ 38196932) 

- на користь ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 

21921336) 

- на користь ТОВ «БУДКОНСАЛТ-ПРОЕКТ» 

(ЄДРПОУ 40196533) 

- на користь ТОВ «ДЕНАЛЛІ ГРУП» (ЄДРПОУ 

40843416) 

- на користь ПП «Люкс Сервіс Дніпро» (ЄДРПОУ 

33339021) 

- на користь ТОВ «РІВЕР ТАУН ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(ЄДРПОУ 40242736) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3% (мін. 10,00 грн. 

макс. 300 грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кожний платіж в день надання 

послуги  
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1.3.8.8 - на користь  ТОВ «Вестбетонбуд» (ЄДРПОУ 

38505156) 

- на користь ПП «ГАЛПРОФБУД» (ЄДРПОУ 

19325101) 

- на користь ТОВ «ВББ-КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 

42722899) 

- на користь ТОВ «БУДКОМФОРТ 2019» (ЄДРПОУ 

42785194) 

0,3% мін 10 грн.  

макс. 200 грн.  

Без 

ПДВ 

За кожний платіж в день надання 

послуги  

1.3.8.9 - на користь ДУ «ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) №271 

(М.ДНІПРО) НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ» 

(ЄДРПОУ 08679416) 

 

0,5% мін. 10,00 грн. 

Без 

ПДВ 

За кожний платіж в день надання 

послуги 

1.3.8.10 - переказ коштів за кредитами АТ «МОТОР-БАНК» у 

касах банку та відділень 

Не тарифікується 

1.3.8.11 переказ коштів  на користь юридичних осіб, які 

уклали договір на прийом платежів 

Згідно умов 

договору 

Без 

ПДВ 

Сплачується згідно умов договору 

1.3.9 Проведення розрахунків зі списання та зарахування 

коштів у національній валюті на рахунок виборчого 

фонду політичних партій, кандидати в народні 

депутати України від яких зареєстровані в 

загальнодержавному багатомандатному виборчому 

окрузі (далі - партії), та кандидатів у народні 

депутати України в одномандатних виборчих 

округах (далі – кандидати в депутати)  

 

 

 

Включено до вартості продукту 

1.3.10 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб у 

національній валюті на рахунок автосалону при 

кредитуванні на придбання автомобіля 

0,5% Без 

ПДВ 

Одноразово від загальної суми 

перерахування в день надання послуги 

в готівковій або безготівковій формі 

1.3.11 Відправлення повідомлень про уточнення платіжних 

реквізитів (за заявою клієнта)  

 30,00 Без 

ПДВ 

За одне повідомлення в день надання 

послуги в готівковій або безготівковій 

формі  

1.3.12 Надання довідок  пов’язаних з розрахунково-

касовим обслуговуванням, видача  дублікатів 

касових, розрахункових і інших документів  (за 

письмовим запитом клієнта) 

   

1.3.12.1 Надання довідки про відкриття та наявність рахунку  

Надання довідки про закриття рахунку 

50,00 

 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 

Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

1.3.12.2 Надання  довідки  про  рух  грошових  коштів  за 

рахунком  та з інших питань розрахунково- 

касового обслуговування рахунку 

50,00 Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

1.3.12.3 Надання довідки про суму утриманого та 

перерахованого до бюджету ПДФО за депозитним 

рахунком 

50,00 Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

1.3.12.4 Видача дублікатів касових, розрахункових і інших 

документів 

20,00 Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

1.3.12.5 Надання довідки про  розрахункове обслуговування 

кредитних рахунків 

100,00 Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій 

формі 

1.4 Неторгові операції:   

1.4.1 

 

Видача довідки  на вивезення іноземної валюти  

 

70,00  Без 

ПДВ 

За кожну довідку,  в день надання 

послуги, в готівковій або безготівковій 

формі 

1.5 Перекази: 

1.5.1 Перекази коштів в системі INTELEXPRESS, Western 

Union, Money Gram, RIA, PrivatMoney та ін. 

Згідно тарифів 

систем 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті за 

курсом НБУ в день надання послуги 

1.5.2 Перекази коштів в доларах США на користь клієнтів 

інших банків 

 

0,5% 

min 25 USD 

max 200 USD 

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній  валюті за 

курсом НБУ в день надання послуги 
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1.5.3 Перекази коштів в ЄВРО на користь клієнтів інших 

банків 

 

0,5 % 

min 25 EUR 

max 200 EUR 

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

Сплачується в   національній  валюті за 

курсом НБУ в день надання послуги 

1.5.4 Перекази коштів в російських рублях на користь 

клієнтів інших банків 

     1000,00 RUB Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній валюті за 

курсом НБУ  в день надання послуги 

1.5.5 

 

Перекази коштів в англійських фунтах стерлінгів на 

користь клієнтів інших банків 

 

0,5% 

min 25,00 GBR 

max. 200 GBR 

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній валюті за 

курсом НБУ  в день надання послуги 

1.5.6 Перекази коштів в швейцарських франках на користь 

клієнтів інших банків 

 

0,5% 

min 25,00 CHF 

max. 200 CHF 

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній валюті за 

курсом НБУ  в день надання послуги 

1.5.7 Перекази коштів в іноземній валюті в системі АТ 

«МОТОР-БАНК»:  

• в доларах США 

• в ЄВРО 

• в російських рублях 

• на погашення заборгованості по кредитах та 

процентів за ними в системі АТ «МОТОР-БАНК» 

 

 

Входить до складу 

комісії 1.1 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Сплачується в   національній  валюті за 

курсом НБУ  в день надання послуги 

1.5.8 Зміна умов або повернення переказів в іноземних 

валютах 1 групи класифікатора 

50,00 USD  

(+ додаткові комісії 

іноземних банків, 

банків-

кореспондентів)              

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній валюті за 

курсом НБУ в день надання послуги 

1.5.9 Зміна умов або повернення переказів в російських 

рублях 

0,15% від суми 

(min.15,00 USD 

max.60,00 USD)  

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній  валюті за 

курсом НБУ в день надання послуги 

1.5.10 Запити до іноземних банків на прохання клієнтів з 

питань проведення переказів (за один запит)  

30,00 USD 

  (+ додаткові 

комісії іноземних 

банків, банків-

кореспондентів)              

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній валюті  за 

курсом НБУ в день надання послуги 

1.6 Купівля - продаж іноземної валюти: 

 

1.6.1 
Продаж безготівкової іноземної валюти  0,3% Без ПДВ 

Сплачується в національній валюті за 

курсом МВРУ в день надання послуги 
1.6.2 Купівля безготівкової іноземної валюти 0,4% Без ПДВ 

1.6.3 
Конвертація (обмін) іноземної валюти в 

безготівковій формі 
0,3% Без ПДВ 

Сплачується у національній валюті за 

курсом НБУ від суми, наданої для 

конвертації (обміну) у день надання 

послуги 

1.7 Обслуговування депозитних рахунків:    

1.7.1 Видача готівкових коштів що надійшли у 

безготівковій формі в національній та іноземних  

валютах, при достроковому розірванні депозитного 

договору  

  Відповідно комісії   

п.1.2 

Без 

ПДВ 

В день отримання готівки,  договірне 

списання 

1.8 Обслуговування неактивних рахунків:    

1.8.1 Комісія за обслуговування неактивного рахунку в 

національній/іноземній валюті1 

50 грн./ 

2USD/ 1,50 EUR Без 

ПДВ 

Комісія стягується щомісячно при 

відсутності руху коштів на рахунку   

понад 180 календарних днів чи більше 

(за кожний рахунок) 

1.9. Система дистанційного обслуговування «МОТОР Online» для фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК» 

1.9.1 Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 
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1.9.2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 

1.10. Операції з проведення розрахунків в системі дистанційного обслуговування «МОТОР Online» 

1.10.1. Переказ коштів між власними рахунками в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 

1.10.2. Переказ коштів з поточного рахунку на інший 

рахунок  в межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 

1.10.3. Переказ коштів з поточного рахунку фізичної особи 

на інший рахунок поза системою АТ «МОТОР-

БАНК» 

0,3% Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 

1.10.4. Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб  на 

депозитні/кредитні рахунки в межах системи АТ 

«МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній валюті в 

день надання послуги 

1 Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок 

було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок 

встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ 

та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – рахунок, за яким понад 180 календарних днів чи більше не проводились такі операції: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата 

товарів та послуг (за виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи погашення будь-яких зобов’язань Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний 

рахунок нарахованих Банком процентів), безготівкове перерахування коштів. Обслуговування неактивного рахунку – оформлення документів (в т.ч. щодо 

уточнення інформації про клієнта  тощо) під час обслуговування неактивного рахунку клієнта. 

Тариф діє по рахунках, по яким відсутній арешт. 
2  Не тарифікується у разі відкриття рахунків при оформленні депозиту. 
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Додаток № 8 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 26 від 15.06.2018 р.  

  

Тарифний пакет «Пенсійний поточний»  

  

№  Операція (послуга)  Розмір 

винагороди, грн.  

ПДВ* Строк та порядок сплати  

1  Відкриття,   закриття  поточного  рахунку:  

1.1  Відкриття рахунку в національній валюті 1  Включено до вартості продукту  

1.2  Закриття рахунку (за один закритий рахунок)  Включено до вартості продукту  

2  Касове обслуговування:  

2.1  Приймання готівки від клієнтів для зарахування на 

рахунок  

Не передбачено  

2.2  Видача готівкових коштів з рахунку у касі Банку  Включено до вартості продукту  

 3  Розрахункове обслуговування:  

3.1.  Переказ коштів з рахунку на інший рахунок поза 

системою АТ «МОТОР-БАНК»  в національній 

валюті в межах України   

  

  

0,5%   

мін  10,00  

макс. 

500,00   

Без  

ПДВ  

  

Договірне списання за кожний 
початковий платіж в день надання  

послуги  

3.2  Переказ коштів з рахунку на інший рахунок  у  

національній валюті  в межах системи  АТ 

«МОТОРБАНК»  

Включено до вартості продукту  

3.3  Зарахування коштів на рахунок у 

безготівковій формі, крім пенсії, грошової 

допомоги у національній валюті  

Не передбачено  

  3.4  Надання довідки на паперовому носії за письмовим 

запитом Клієнта про наявність та рух коштів по 

рахунку   

  

  

Надання довідки про закриття рахунку  

  

50,00  

  

  

  

Входить у вартість 

відкриття рахунку  

Без  

ПДВ  

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій  

формі  

  3.5  Надання  довідки  про  рух  грошових  коштів  

за  рахунком  та з інших питань розрахунково- 

касового обслуговування рахунку  

50,00  Без  

ПДВ  

За один екземпляр в день надання 

послуги  в готівковій або безготівковій  

формі  

 

 

 

  3.6  Видача дублікатів касових, розрахункових і інших 

документів  

20,00  Без 

ПДВ  

За один документ в день надання 
послуги  в готівковій або безготівковій  

формі  

4  Обслуговування неактивних рахунків:  

4.1  Комісія  за  обслуговування неактивного  рахунку в 

національній валюті23  

50 грн  

  Без 

ПДВ  

Комісія стягується щомісячно при 

відсутності руху коштів на рахунку    

понад 180 календарних днів чи більше 

(за кожний рахунок)  

5  Проведення розрахунків з нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку  

5.1  Проведення розрахунків з нарахування та  

зарахування на рахунок відсотків за коштами на  

рахунку (відсотків річних)  

  

10,5%  Без 

ПДВ  

Нараховується та сплачується  

відповідно до умов Договору  

шляхом зарахування на рахунок 

Держателя  

                                                           
*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
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1 Рахунок відкривається для зарахування та виплати пенсії, грошової допомоги у національній валюті. 

2 Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку 

менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.   
3 Неактивний рахунок – рахунок, за яким понад 180 календарних днів чи більше не проводились такі операції: зарахування 

коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг (за виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи погашення 

будь-яких зобов’язань Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний рахунок нарахованих Банком процентів), 

безготівкове перерахування коштів. Обслуговування неактивного рахунку – оформлення документів (в т.ч. щодо уточнення 

інформації про клієнта  тощо) під час обслуговування неактивного рахунку клієнта. 

4 Тариф діє по рахунках, по яким відсутній арешт.  
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Додаток 2 до Протоколу засідання Тарифного комітету № 04 від 25.01.2019 р. 

 

Тарифи1 на обслуговування інвестиційного рахунку (для фізичних осіб)   

у АТ «МОТОР-БАНК» 

№ Операція (послуга) Розмір 

винагороди, 

грн. 

ПДВ* Строк та порядок сплати 

1.1 Відкриття,   закриття  поточних  рахунків: 

1.1.1 Відкриття інвестиційного рахунку в 

національній та іноземних валютах (за один 

відкритий рахунок) 

150,00 Без ПДВ В день відкриття, в готівковій 

або безготівковій формі 

1.1.2 Закриття інвестиційного рахунку (за один 

закритий рахунок) 

Входить у вартість відкриття рахунку 

1.2 Касове обслуговування: 

1.2.1 Видача готівкових коштів у національній 

валюті, що надійшли в безготівковій формі  

           0,5% Без 

ПДВ 

 

В день отримання готівки в 

готівковій або безготівковій 

формі 

1.2.2 Видача готівкових коштів в іноземній  валюті, 

що надійшли у безготівковій формі  

1% Без 

ПДВ 

 

При кожній видачі в 

національній валюті за курсом 

НБУ в день надання послуги в 

готівковій або безготівковій 

формі 

 1.3 Розрахункове обслуговування: 

1.3.1 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних 

осіб в національній валюті, які надійшли у 

безготівковій  та готівковій формі,  протягом 

операційного часу (до 16-00) в межах України 

(крім платежів в межах системи АТ «МОТОР-

БАНК») 

 

0,5%   

мін  10,00  

макс. 500,00   

 

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання за кожний 

початковий платіж в день 

надання послуги 

1.3.2 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних 

осіб у національній валюті протягом 

операційного часу в межах системи  АТ 

«МОТОР-БАНК»(наданих на паперових 

носіях) 

Входить до 

складу комісії 

1.1 

  

1.3.3 Переказ коштів з поточних рахунків фізичних 

осіб у національній валюті, після операційного 

часу (після 16-00) 

          0,5%     

   мін.  10,00 

   макс. 500,00   

Без 

ПДВ 

 

Договірне списання за кожний 

початковий платіж в день 

надання послуги 

1.3.4 Оформлення документів під час 

обслуговування рахунку клієнта. 

       

10,00 

Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги в готівковій або 

безготівковій формі 

1.3.5 Зарахування відсотків за залишки  на поточних 

рахунках, вкладах на вимогу клієнтів у 

національній валюті (крім поточних рахунків 

фізичних осіб-нерезидентів):   

- при умові, що сума залишків 

дорівнює або перевищує 

10 000 000,00 грн.; 

- при умові, що сума залишків 

дорівнює або перевищує 

15 000 000,00 грн. 

          

 

 

 

0,01% річних 

 

 

0,1% річних 

Без 

ПДВ 

 

Щомісячне зарахування на 

поточний рахунок в останній 

робочий день місяця (для вкладів 

на вимогу – у перший робочий 

день наступного місяця після 

розрахункового) 

1.3.6 Зарахування відсотків за залишки  на поточних 

рахунках, вкладах на вимогу клієнтів у 

іноземних валютах (крім поточних рахунків 

фізичних осіб-нерезидентів): 

- при умові, що сума залишків дорівнює 

або перевищує 2 000 000,00 доларів 

США/ 2 000 000,00 євро 

        

 

 

0,1% річних 

Без 

ПДВ 

 

Щомісячне зарахування на 

поточний рахунок в останній 

робочий день місяця (для вкладів 

на вимогу – у перший робочий 

день наступного місяця після 

розрахункового) 

1.3.7 Відправлення повідомлень про уточнення 

платіжних реквізитів (за заявою клієнта)  

 30,00 Без 

ПДВ 

За одне повідомлення в день 

надання послуги в готівковій або 

безготівковій формі  



АТ"МОТОР-БАНК"                                      «МОТОР Online»                                        ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

WWW.MOTOR-BANK.UA 
 

166 

1.3.8 Надання довідок  пов’язаних з розрахунково-

касовим обслуговуванням, видача  дублікатів 

касових, розрахункових і інших документів  

(за письмовим запитом клієнта) 

   

1.3.9 Надання довідки про відкриття та наявність 

рахунку  

Надання довідки про закриття рахунку 

50,00 

 

Входить у вартість 

відкриття рахунку 

Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день 

надання послуги  в готівковій 

або безготівковій формі 

1.3.10 Надання  довідки  про  рух  грошових  коштів  

за рахунком  та з інших питань розрахунково- 

касового обслуговування рахунку 

50,00 Без 

ПДВ 

За один екземпляр в день 

надання послуги  в готівковій 

або безготівковій формі 

1.3.11 Видача дублікатів касових, розрахункових і 

інших документів 

20,00 Без 

ПДВ 

За один документ в день надання 

послуги  в готівковій або 

безготівковій формі 

1.4 Перекази: 

1.4.1 Перекази коштів в доларах США на користь 

клієнтів інших банків 

 

0,5% 

min 25 USD 

max 200 USD 

(+ додаткові 

комісії 

іноземних 

банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній  

валюті за курсом НБУ в день 

надання послуги 

1.4.2 Перекази коштів в ЄВРО на користь клієнтів 

інших банків 

 

0,5 % 

min 25 EUR 

max 200 EUR 

(+ додаткові 

комісії 

іноземних 

банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

 

 

 

 

 

Сплачується в   національній  

валюті за курсом НБУ в день 

надання послуги 

1.4.3 Перекази коштів в російських рублях на 

користь клієнтів інших банків 

     1000,00 RUB Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній 

валюті за курсом НБУ  в день 

надання послуги 

1.4.4 

 

Перекази коштів в англійських фунтах 

стерлінгів на користь клієнтів інших банків 

 

0,5% 

min 25,00 GBR 

max. 200 GBR 

(+ додаткові 

комісії 

іноземних 

банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній 

валюті за курсом НБУ  в день 

надання послуги 

1.4.5 Перекази коштів в швейцарських франках на 

користь клієнтів інших банків 

 

0,5% 

min 25,00 CHF 

max. 200 CHF 

(+ додаткові 

комісії 

іноземних 

банків, банків-

кореспондентів) 

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній 

валюті за курсом НБУ  в день 

надання послуги 

1.4.6 Перекази коштів в іноземній валюті в системі 

АТ «МОТОР-БАНК»:  

• в доларах США 

• в ЄВРО 

• в російських рублях 

• на погашення заборгованості по кредитах 

та процентів за ними в системі АТ 

«МОТОР-БАНК» 

 

 

Входить до 

складу комісії 

1.1 

Без 

ПДВ 

 

 

 

Сплачується в   національній  

валюті за курсом НБУ  в день 

надання послуги 

1.4.7 Зміна умов або повернення переказів в 

іноземних валютах 1 групи класифікатора 

50,00 USD  

(+ додаткові 

комісії 

іноземних 

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній 

валюті за курсом НБУ в день 

надання послуги 
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банків, банків-

кореспондентів)              

1.4.8 Зміна умов або повернення переказів в 

російських рублях 

0,15% від суми 

(min.15,00 USD 

max.60,00 USD)  

Без 

ПДВ 

Сплачується в  національній  

валюті за курсом НБУ в день 

надання послуги 

1.4.9 Запити до іноземних банків на прохання 

клієнтів з питань проведення переказів (за 

один запит)  

30,00 USD 

  (+ додаткові 

комісії 

іноземних 

банків, банків-

кореспондентів)              

Без 

ПДВ 

 

Сплачується в  національній 

валюті  за курсом НБУ в день 

надання послуги 

1.5 Купівля - продаж іноземної валюти: 

1.5.1 

 

Вільний продаж безготівкової іноземної 

валюти 1-ї  групи класифікаторів валют 

0,3% Без 

ПДВ 

 

 

 

 

Сплачується в національній 

валюті за курсом МВРУ в день 

надання послуги 

1.5.2 Вільний продаж клієнтом безготівкової 

іноземної валюти 2-ї та 3-ї  групи 

класифікаторів валют 

0,3% 

 

Без 

ПДВ 

1.5.3 Обов’язковий продаж безготівкової іноземної 

валюти 1-ї  групи класифікаторів валют 

0,1% 

 

Без 

ПДВ 

1.5.4 Обов’язковий продаж безготівкової іноземної 

валюти 2-ї та 3-ї  групи класифікаторів валют 

0,1% 

 

Без 

ПДВ 

1.5.5 

 

Купівля безготівкової іноземної валюти 1-ї  

групи класифікаторів валют 

0,4% Без 

ПДВ 

1.5.6 Купівля безготівкової іноземної валюти 2-ї та 

3-ї  групи класифікаторів валют 

0,5% 

 

Без 

ПДВ 

1.5.7 Конвертація (обмін) іноземної валюти в 

безготівковій формі 

0,3% Без 

ПДВ 

Сплачується у національній 

валюті за курсом НБУ від суми, 

наданої для конвертації (обміну) 

у день надання послуги 

1.6 Обслуговування депозитних рахунків:    

1.6.1 Видача готівкових коштів що надійшли у 

безготівковій формі в національній та 

іноземних  валютах, при достроковому 

розірванні депозитного договору  

  Відповідно 

комісії   п.1.2 

Без 

ПДВ 

В день отримання готівки,  

договірне списання 

1.7 Обслуговування неактивних рахунків:    

1.7.1 Комісія за обслуговування неактивного 

рахунку в національній/іноземній валюті2 

50 грн./ 

2USD/ 1,50 EUR 
Без 

ПДВ 

Комісія стягується щомісячно при 

відсутності руху коштів на 

рахунку   понад 180 календарних 

днів чи більше (за кожний 

рахунок) 

1.8. Система дистанційного обслуговування «МОТОР Online» для фізичних осіб АТ «МОТОР-БАНК» 

1.8.1 Підключення до системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

1.8.2. Відключення від системи дистанційного 

обслуговування 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

1.9. Операції з проведення розрахунків в системі дистанційного обслуговування «МОТОР Online» 

1.9.1. Переказ коштів між власними рахунками в 

межах системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

1.9.2. Переказ коштів з поточного рахунку на інший 

рахунок  в межах системи АТ «МОТОР-

БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

1.9.3. Переказ  коштів з поточного рахунку фізичної 

особи  на інший рахунок поза системою АТ 

«МОТОР-БАНК» 

0,3% Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

1.9.4. Переказ коштів з  поточних рахунків фізичних 

осіб  на депозитні/кредитні рахунки в межах 

системи АТ «МОТОР-БАНК» 

Входить до складу 

комісії п. 1.1 

Без 

ПДВ 

Сплачується в національній 

валюті в день надання послуги 

*ПДВ буде нараховуватись з моменту реєстрації АТ «МОТОР-БАНК» платником ПДВ. 
1 На будь-які  інші операції клієнта, що пропонується Банком цій категорії клієнтів та дозволені відповідно до законодавства 

України та нормативних документів НБУ на дату здійснення такої операції, зазначені у загальних Тарифах на розрахунково-

касові операції та послуги, що надаються фізичним особам у АТ «МОТОР-БАНК» 
2Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з пасивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному 
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рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на 

рахунку. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та 

зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. 

Неактивний рахунок – рахунок, за яким понад 180 календарних днів чи більше не проводились такі операції: зарахування 

коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг (за виключенням операцій щодо оплати послуг Банку чи 

погашення будь-яких зобов’язань Клієнта перед Банком, а також зарахування на поточний рахунок нарахованих Банком 

процентів), безготівкове перерахування коштів. Обслуговування неактивного рахунку – оформлення документів (в т.ч. щодо 

уточнення інформації про клієнта  тощо) під час обслуговування неактивного рахунку клієнта. 

Тариф діє по рахунках, по яким відсутній арешт. 
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Додаток 7  

УМОВИ ДІЮЧИХ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ: 

"КЛАСИЧНИЙ СТРОКОВИЙ" (з виплатою в кінці строку) 

(з виплатою процентів в кінці строку) 

Виплата процентів -по закінченню строку дії вкладу;  

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн, 200 (долар США, євро);  

Можливість поповнення - ні;  

Капіталізація - ні;  

Дострокове розторгнення - не можливе, крім випадків, що передбачені законодавством України;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 16,0/17,0%** 2,5/2,75%** 1,75/2,0%** 

6 місяців 16,5/17,5%** 2,75/3,0%** 2,0/2,25%** 

12 місяців 17,0/17,75%** 3,0/3,25%** 2,25/2,5%**  
 

"КЛАСИЧНИЙ СТРОКОВИЙ" (з виплатою щомісяця) 

(з виплатою процентів щомісяця) 

Виплата процентів - щомісяця;   

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн., 200 (долар США, євро);   

Можливість поповнення - ні;   

Капіталізація - ні;   

Дострокове розторгнення -не можливе, крім випадків, що передбачені законодавством України;   

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 15,0/16,0%** 2,0/2,25%** 1,25/1,5%** 

6 місяців 15,5/16,5%** 2,25/2,5%** 1,5/1,75%** 

12 місяців 16,0/16,5%** 2,5/2,75%** 1,75/2,0%** 

 "ОБИРАЄШ ТИ" 

(з виплатою процентів щомісяця) 

Виплата процентів - щомісяця;  

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн., 200 (долар США, євро);  

Можливість поповнення - ні;  

Капіталізація - ні;  

Дострокове розторгнення - не можливе, крім випадків, що передбачені законодавством України;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту) 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

від 92 до 183 

днів (включно) 

16,0/17,0%** 2,25/2,5%** 1,5/1,75%** 

від 184 до 367 

днів (включно) 

16,5/17,0%** 2,75/3,25%** 2,0/2,25%** 

від 368 до 400 

днів (включно) 

17,0/17,5%** 3,0/3,25%** 2,25/2,5%** 

 

"НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ СТРОКОВИЙ" 

Виплата процентів - по закінченню строку дії вкладу (капіталізація процентів);  

Мінімальна сума вкладу - 10,0 грн., 5,0 (долар США, євро);  

Можливість поповнення - так;  

Дострокове розторгнення -  

не можливе, крім випадків, що передбачені законодавством України;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 15,5/16,5%** 2,25/2,5%** 1,75/2,0%** 

6 місяців  16,0/17,0%** 2,5/2,75%** 2,0/2,25%** 

12 місяців 16,5/17,25%** 2,75/3,0%** 2,25/2,5%** 
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"АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР" (з виплатою в кінці строку) 

(з виплатою процентів в кінці строку) 

Виплата процентів - по закінченню строку дії вкладу;  

Мінімальна сума вкладу - 100,00 грн.;  

Можливість поповнення - так, в останній місяць дії вкладу не більш ніж на 5000 грн.;  

Дострокове розторгнення -можливе;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 15,5%     

6 місяців 17,5/18,0%*     

12 місяців 18,0%     

* якщо сума вкладу (депозиту) складає 100,0 тис.грн. та більше 

 

"АКТИВНИЙ ПЕНСІОНЕР" (з виплатою щомісяця) 

(з виплатою процентів щомісяця) 

Виплата процентів - щомісяця;  

Мінімальна сума вкладу - 100,00 грн.;  

Можливість поповнення - так, в останній місяць дії вкладу не більш ніж на 5000 грн.;  

Дострокове розторгнення -можливе;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 15,0%     

6 місяців 17,0/17,5%*     

12 місяців 17,5%     

* якщо сума вкладу (депозиту) складає 100,0 тис.грн. та більше 

"ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ" 

Виплата процентів - щомісяця;   

Мінімальна сума вкладу -1000 грн, 100 (долар США);   

Можливість поповнення - так;   

Капіталізація -ні;   

Дострокове розторгнення -можливе;   

Особливі умови-можливість часткового зняття вкладу (депозиту);   

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту).  

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

12 місяців 12,0%** 1,0%**   

"СІМ" 

Виплата процентів- по закінченню строку дії вкладу (капіталізація процентів); Мінімальна сума вкладу - 1000 грн., 200 (долар 

США, євро)   

Можливість поповнення -так;   

Дострокове розторгнення-не можливе протягом 7-ми денного періоду;   

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту).  

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

7 днів 13,0/13,5%** 2,25/2,5%** 1,5/1,75%* 

"КЛАСИЧНИЙ" (з виплатою в кінці строку) 

(з виплатою процентів в кінці строку) 

Виплата процентів -по закінченню строку дії вкладу;  

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн, 200 (долар США, євро);  

Можливість поповнення - ні;  

Капіталізація - ні;  

Дострокове розторгнення -можливе;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту) 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 14,0/14,5%** 1,25/1,5%** 1,0/1,25%** 

6 місяців 14,5/15,0%** 1,5/1,75%** 1,25/1,5%** 

12 місяців 15,0/15,5%** 1,75/2,0%** 1,5/1,75%** 

"КЛАСИЧНИЙ" (з виплатою щомісяця) 
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(з виплатою процентів щомісяця)  

Виплата процентів - щомісяця;  

Мінімальна сума вкладу - 1000 грн., 200 (долар США, євро);  

Можливість поповнення - ні;  

Капіталізація - ні;  

Дострокове розторгнення -можливе;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 13,5/14,0%** 1,0/1,25%** 0,5/1,0%** 

6 місяців 14,0/14,5%** 1,25/1,5%** 1,0/1,25%** 

12 місяців 14,5/15,0%** 1,5/1,75%** 1,25/1,5%** 

"НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ" 

Виплата процентів -по закінченню строку дії вкладу (капіталізація процентів);   

Мінімальна сума вкладу - 10,0 грн., 5,0 (долар США, євро);   

Можливість поповнення - так;   

Дострокове розторгнення -можливе;   

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар Євро 

3 місяців 13,0/13,5%** 2,0/2,25%** - 

6 місяців 13,5/14,0%** 2,25/2,5%** 1,5/1,75%** 

12 місяців 14,0/14,5%** 2,5/2,75%** 1,75/2,0%** 

** Ставка застосовується в разі розміщення депозиту в обсязі: 

- у гривні - від 1,0 млн. гривень та більше; 

- у доларах США - від 100,0 тис.доларів США та більше; 

- в ЄВРО -від 100,0 тис.ЄВРО та більше.  

" Літо. Море! Мотор-Банк…)"з виплатою процентів в кінці строку) 

Виплата процентів -по закінченню строку дії вкладу;  

Мінімальна сума вкладу - 3000 грн, 200 (долар США);  

Можливість поповнення - ні;  

Капіталізація - ні;  

Подовження терміну дії договору банківського вкладу(депозиту) -  без укладання письмової угоди (автоматична пролонгація). 

Кількість автоматичних пролонгацій - 3 (три).При пролонгації на кожен наступний місячний термін ставка збільшується на 2,5% 

від діючої на момент закінчення вкладу - для гривневих вкладів, та на 1,25% - для вкладів в доларах США 

Дострокове розторгнення - не можливе, крім випадків, що передбачені законодавством України;  

Автоматична пролонгація вкладу (депозиту). 

Строк вкладу Процентна ставка,% 

Гривня Долар 

1-й місяць 13,00 % 1,00% 

2-й місяць  15,50 % 2,25% 

3-й місяць    17,00% 3,25% 

4-й місяць    21,00% 5,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 8  
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Типовій формі, затвердженій Наказом АТ“МОТОР-БАНК” № 

70/02 від «25» квітня 2019 р.   відповідає 

_____________(_______) 

 

 

 

                                                                                      Додаток  №___ до Договору ___________________________ № _____ від 

______ 

 

ДОВІДКА  

про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

Вклади  

у АТ «МОТОР-БАНК»   гарантовано 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 

Обмеження гарантії Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи 

відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не 

більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 

встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами, 

включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не 

більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, 

встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості 

вкладів в одному банку. 

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється 

відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» та становить 200 000,00 (Двісті тисяч) гривень.  

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» не відшкодовуються кошти: 

1) передані банку в довірче управління; 

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на 

пред’явника; 

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або 

була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком 

України рішення про віднесення такого банку до категорії 

неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України 

рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, 

визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність»,- протягом року до дня прийняття такого рішення); 

 5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні 

послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг 

до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення 

такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі 

прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- один 

рік до дня прийняття такого рішення); 

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі 

отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не 

є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від 

банку; 

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як 

засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у 

повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань; 

9) за вкладами у філіях іноземних банків; 

10) за вкладами у банківських металах; 

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду 
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Якщо у вкладника більше одного вкладу в 

банку 

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на 

день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 

суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 

на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до 

статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»  

Період відшкодування у разі віднесення 

банку до категорії неплатоспроможних 

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, 

встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних 

про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків,- 

не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом 

банку з ринку. 

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання 

гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів 

Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за 

договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури 

виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. 

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми 

відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в 

повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою 

(внутрішньодержавною та міжнародною). 

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського 

рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі 

інформації про операції, здійснені платіжною системою 

(внутрішньодержавною та міжнародною) 

Валюта відшкодування Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу/ 

банківського рахунку) в іноземній валюті відбувається у національній валюті 

України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют, встановленим Національним банком України на день 

початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової 

адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб». 

 У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною 

другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в 

національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на день початку ліквідації банку 

Контактна інформація Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17 

Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

0-800-308-108 

(044) 333-36-55 

Докладніша інформація http://www.fg.gov.ua 

Підтвердження одержання вкладником _________________________ 

       (підпис вкладника) 

Додаткова інформація Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або 

в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для 

вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського 

рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи 

нараховані відсотки на такі кошти. 

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка 

уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), 

банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного 

сертифіката. 

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня 

відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених 

до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. 

http://www.fg.gov.ua/
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Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури 

виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком 

України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з 

підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність»,- у день прийняття рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку) 

 

 

  

 

  

 

 Даний Публічний комплексний договір про дистанційне самообслуговування в системі «МОТОР Online» та 

надання банківських послуг затверджений Наказом по АТ "МОТОР-БАНК" №102/02 від "25" червня   2019 року та набув 

чинності "25 "червня 2019 року. 

 


