ПРОГРАМА
Депозит "Класичний"
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Найменування параметру
депозитного продукту
Суб’єкт залучення депозиту
Строк залучення депозиту
Валюта депозиту
Максимальна сума депозиту
Процентна ставка
Мінімальна сума депозиту
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Поповнення депозиту

8

Метод розрахунку процентів
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Рахунки, що відкриваються
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Спосіб та періодичність сплати
процентів
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Умови пролонгації
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Можливість зміни умов
депозиту/часткового зняття

№
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Закінчення строку розміщення
вкладу

14

Перелік документів, необхідних
для розміщення депозиту

Значення
Фізична особа (резидент, нерезидент)
32-900 календарних днів
Гривня (980), Долар США (840), Євро (978)
Не обмежується
Згідно рішення КУАП
1000,00 грн. / 200,00 дол. США / 200 Євро
Мінімальна сума поповнення депозиту 1000,00 грн. / 200,00 дол. США / 200 Євро.
Поповнення можливе протягом всього терміну розміщення Вкладу, починаючи з
першого дня розміщення Вкладу без обмеження загальної максимальної суми
поповнень.
Проценти по Вкладу нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу в
Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з Рахунку
Вкладника з інших підстав. У разі продовження строку Вкладу, проценти по Вкладу
нараховуються за ставкою, відповідно до процентної ставки, що діє в Банку, в перший
день продовженого строку розміщення Вкладу із додаванням діючої процентної ставки
згідно програми лояльності «Бонус» для постійних клієнтів або програми лояльності
“Бонус+” для пенсіонерів, якщо така діє на день продовження строку розміщення
Вкладу і діяла на момент розміщення Вкладу.
Нарахування процентів на Вклад здійснюється Банком щомісячно за фактичну кількість
днів в періоді та році (застосовуючи метод факт/факт) не пізніше останнього робочого
дня кожного місяця та в останній день повернення Вкладу.
2630, 2638
Проценти по Вкладу виплачуються Вкладнику щомісячно, починаючи з першого
робочого дня місяця наступного за звітним та по закінченні строку розміщення Вкладу
шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок/поточний (картковий)
рахунок.
Нараховані проценти не зараховуються до суми Вкладу.
Якщо не пізніше 2 (другого) банківського дня до дня закінчення строку розміщення
Вкладу, Вкладник не звернувся до Банку з наміром повернути Вклад або не повідомив
про це за телефоном Контакт-центру, то в день закінчення строку розміщення Вкладу,
Вклад вважається розміщеним на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на
який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру
процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки
встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день
продовженого строку розміщення Вкладу, для депозитного Вкладу «Класичний» із
додаванням діючої процентної ставки згідно програми лояльності «Бонус» для
постійних клієнтів або програми лояльності “Бонус+” для пенсіонерів, якщо така діє на
день продовження строку розміщення Вкладу і діяла на момент розміщення Вкладу.
Процентна ставка на продовжений строк Вкладу встановлюється з першого
дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись
неодноразово.
Не дозволяється
У разі повідомлення Вкладником про намір повернення Вкладу та нарахованих
процентів, Вклад виплачуються по закінченні строку розміщення Вкладу шляхом
перерахування на його поточний рахунок/поточний (картковий) рахунок. Якщо
Вкладник повідомив про намір одержання Вкладу та нарахованих процентів з каси
Банку і не з’явився в Банк для їх одержання, то кошти перераховується на його
поточний рахунок/поточний (картковий) рахунок.
Для резидентів:
- оригінали паспорта або іншого документу, що посвідчує особу;
- оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітка в
паспорті про відсутність реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- опитувальник;
- повідомлення про статус фізичної особи.
Для нерезидентів:
- паспорт з відміткою про законність перебування на території України;
- довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує законність проживання на території України (реєстрація);
- документ, що підтверджує джерело надходження коштів;
- опитувальник;
- повідомлення про статус фізичної особи.

