
                                                                                                      Додаток 4 до Порядку інформування клієнтів 

                                                                                                      щодо надання банківських послуг     

                                                                                                      АТ «КБ «Глобус» 

 

                                       Інформація 

Про істотні характеристики послуги з відкриття поточного рахунку в 

банківських металах для здійснення розрахунків, що не пов’язані із 

підприємницькою діяльністю. 

(ця інформація містить загальні умови відкриття та обслуговування 

поточного рахунку та не є пропозицією з надання цих послуг) 

№ 
з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1 1. Інформація про Банк 

2 Найменування АТ «КБ «ГЛОБУС» 

3 
Номер і дата видачі банківської 

ліцензії 
№ 240 від 21.01.2019 р. 

4 Адреса 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5 

5 
Номер контактного(них) 

телефону(ів) 
0 800 300 392, 

факс (044) 546-63-51 

6 Адреса електронної пошти info@globusbank.com.ua 

7 Адреса офіційного вебсайта https://globusbank.com.ua/ 

8 2. Основні умови 

9 Строк дії рахунку На вимогу, без строку дії. 

10 Валюта поточного рахунку Золото (959), срібло (961), платина (962),паладій(964) 

11 
Процентна ставка на залишок 
власних коштів на поточному 

рахунку, % річних 
Згідно рішення КУАП 

12 
Порядок нарахування та сплати 
процентів на залишок коштів на 

поточному рахунку 

Нарахування процентів здійснюється щомісячно не 
рідше одного разу на місяць за фактичну кількість 

днів у періоді (28-29-30-31/365-366) на суму 
залишку коштів, що знаходяться на рахунку на 

кінець кожного дня. При розрахунку процентів не 
враховується день зарахування коштів на рахунок 

та день списання коштів з рахунку. 
Нарахування процентів здійснюється в останній 

робочий день місяця за період з першого по 
останній календарний день та в день закінчення 

строку дії договору /тарифу або дострокового 
розірвання договору. Сплата нарахованих 

процентів здійснюється Банком наступного 
робочого дня за днем нарахування шляхом 



зарахування на поточний рахунок 

13 
Перелік послуг за поточним 

рахунком 

За поточним рахунком здійснюються усі види 
розрахунково-касового обслуговування, які не 

пов’язані із здійсненням підприємницької 
діяльності. 

14 
Вартість послуг за поточним 

рахунком 

Відкриття рахунку, купівля/продаж/обмін 
банківських металів, перерахування і зарахування 

банківських металів і т. ін. здійснюється 
відповідно до тарифів, затверджених в банку. 

15 
Умови відкриття поточного 

рахунку 
Рахунок відкривається фізичним особам 

резидентам та нерезидентам. 

16 
Умови поповнення поточного 

рахунку 

Поповнення поточного рахунку можливе з 
фізичною поставкою та без фізичної поставки 

металів в банк. Обмеження за сумами не 
передбачено. 

17 
Умови безготівкового переказу 

коштів з рахунку 
Можливе, відповідно до тарифів, затверджених 

для даної послуги. 

18 
Умови видачі готівки з поточного 

рахунку 

Можливе. У відділеннях банку. Видача металу 
здійснюється відповідно до затверджених в банку 

тарифів. 

19 Інші послуги за рахунком 
Проведення операцій в межах одного банку з 

перерахуванням коштів з поточного рахунка на 
депозитний (вкладний чи інший). 

20 
Умови закриття поточного 

рахунку 
Здійснюється за заявою клієнта. Не тарифікується. 

21 

Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору банківського рахунку 
здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не 

встановлено договором або законодавством України. Внесення Банком змін до Правил 
банківського обслуговування фізичних осіб у Акціонерному товаристві «Комерційний 
Банк «ГЛОБУС» здійснюється в односторонньому порядку, про що Банк повідомляє 

клієнта шляхом розміщення на офіційному вебсайті Банку та/або інформаційних 
дошках у відділеннях Банку або інших доступних для ознайомлення місцях не пізніше 
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку застосування таких змін до відносин 

між Банком та Клієнтом. 
Внесення змін до тарифів здійснюється в односторонньому порядку, про що Банк 

повідомляє клієнта шляхом розміщення нової редакції тарифів на офіційному вебсайті 
Банку та/або інформаційних дошках у відділеннях Банку або інших доступних для 

ознайомлення місцях не пізніше ніж: 
- за 30 (тридцять) календарних днів до початку застосування нових тарифів у випадку

їх збільшення та/або скорочення переліку послуг; 
- за 1 (один) банківський день до початку застосування нових тарифів у випадку їх

зменшення та/або розширення переліку послуг. 

22 3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта

23 
Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є необхідним для 

укладення договору банківського рахунку: 

24 
послуги, отримання яких є 
необхідним для укладення 

договору банківського рахунку 
відсутні 

25 оподаткування доходів, отриманих за залишками коштів на поточному рахунку: 

26 
податок на доходи фізичних осіб, 

грн 

Оподаткування процентів, що нараховані 
на власні кошти отримувача, здійснюється 

відповідно до законодавства - 18% 



27 військовий збір, грн 
Оподаткування процентів, що нараховані 
на власні кошти отримувача, здійснюється 

відповідно до законодавства – 1,5% 

28 4. Права клієнта згідно з законодавством України 

29 

Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних для цілей, які є 
несумісними з цілями, що передують укладенню договору банківського рахунку, або 
які покладено на його виконання, якщо інше не передбачено Законом України “Про 

захист персональних даних”, а також відкликання цієї згоди в будь-який момент 

30 
Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації 

про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта 

31 
Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в Фонді 

гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб 

32 5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду 

33 До банку: 

34 

перелік контактних даних Банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7 таблиці. Термін 
розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний 

термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити 
порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів 

або 

35 до Національного банку: 

36 

перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян” на сторінці 
офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження. | 
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк 
вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока 

п'яти днів, або 

37 до суду: 

38 
клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. 

(Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за 
позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг) 

 


