Переваги та можливі наслідки
при користуванні вкладними(депозитними) рахунками в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
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Переваги:
Високі процентні ставки
Різні терміні дії вкладів (депозитів)
Наявність вкладів з можливістю поповнення
Постійно діюча програми лояльності для Вкладників
Відкриття поточного/поточного рахунку з використанням платіжної картки для виплати
вкладу(депозиту)/процентів по вкладу - безкоштовно.
Відсутність автоматичної пролонгації вкладів(депозитів)
Зберігання таємниці Вкладу згідно чинного законодавства України.
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво
учасника
фонду
гарантування
вкладів
фізичних
осіб
№165
від
22.07.2004р.
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Попередження:
АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» відкриває клієнтам депозити(вклади) - строкові та на вимогу. По
строковим вкладами не передбачена можливість дострокового повернення вкладу(депозиту) або
частини вкладу(депозиту).
2. При видачі Вкладнику коштів з вкладного рахунку готівкою, які надійшли на Вклад безготівковим
шляхом з рахунку в іншому банку, Банк стягує комісійну винагороду згідно діючих тарифів Банку.
3. Комісійна винагорода при видачі Вкладнику коштів з Вкладного рахунку не стягується у разі
зарахування на Вкладний рахунок готівкових коштів.
4. Якщо повернення Вкладу та/або сплата процентів за Вкладом припадає на вихідний, святковий або
неробочий день, повернення Вкладу та/або сплата процентів за Вкладом здійснюється на наступний
робочий день, що йде за вихідним, святковим або неробочим днем.
5. Якщо Вкладник у дату повернення Вкладу не звернувся до Банку за сумою Вкладу та процентами,
то в цей робочий день Банк перераховує суму Вкладу та процентів на рахунки зазначені в
ПАРАМЕТРАХ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ, про що Вкладник доручає Банку здійснити таке
договірне списання.
6. Банк може змінювати розмір процентної ставки за цим Договором лише у випадках прямо
передбачених законодавством України, про що Вкладнику повідомляється у термін не менше, ніж
за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту зміни розміру процентної ставки.
7. Якщо Вкладник не погоджується зі змінами (див. п.6), то він повинен повідомити про це Банк в
письмовій формі в строк до 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення.
8. Якщо Вкладник погоджується зі змінами (див. п.6), він повинен повідомити про це Банк в
письмовій формі в строк до 10 (десяти) календарних днів з часу отримання повідомлення та
підписати Додаткову угоду про затвердження нової процентної ставки, яка буде невід‘ємною
частиною Договору.
9. Строк дії Договору строкового вкладу(депозиту) не подовжується. Після закінчення строку дії
Договору Сторони можуть укласти новий договір на умовах, що пропонуються Банком на момент
його укладання.
10. Вклади (депозити), які передбачають можливість поповнення, мають обмеження в частині
мінімального/максимального розміру суми поповнення вкладу (депозиту) та допустимих строків
поповнення вкладу (депозиту).
11. Банк має право зупинити виконання фінансової операції/й за Договором або відмовити Клієнту у
виконанні операції/й, відмовитися від Договору шляхом дострокового його розірвання в
односторонньому порядку, якщо є підстави підозри вважати, що фінансова операція/ї Клієнта
пов’язана/із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму, а також у випадку неможливості проведення ідентифікації Клієнта відповідно до
чинного законодавства України, у тому числі, в разі ненадання Клієнтом необхідних документів чи
відомостей для з‘ясування суті (змісту) його діяльності, фінансового стану чи умисного надання
неправдивих відомостей, а також, в разі наявності при здійсненні ідентифікації та/або уточнення
інформації у Банку підозри, щодо надання Клієнтом недостовірної інформації або навмисного
подання інформації з метою введення Банк в оману.
12. Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір та/або відмовити
(зупинити, призупинити) надання Клієнту банківської послуги, в тому числі щодо здійснення
розрахункових і касових операцій у випадках, передбачених законодавством та/або цим Договором,
зокрема (але не обмежуючись цим):
1.
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- у разі виникнення сумнівів у дійсності розрахунково-касових документів та законності проведення
операцій;
- при відмові у наданні або ненаданні Клієнтом у встановлений в письмовій вимозі Банку строк
відомостей чи документів, які Банк має право вимагати, або умисного надання неправдивих
відомостей про себе, необхідних для з’ясування його особи, невідповідність проведення фінансової
операції суті діяльності Клієнта, його фінансовому стану, а також у випадку встановлення, що така
операція містить ознаки операції, яка підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» або
встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.
Про розірвання Договору Банк повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів
до дати його розірвання із зазначенням у повідомленні причин, що надають йому право на таке
одностороннє розірвання Договору, та дати його розірвання. Договір буде вважатись розірваним з
дати, зазначеної Банком у повідомленні. З метою розірвання Договору Банк має право закрити всі
відкриті в Банку рахунки Клієнта, залишок грошових коштів та Вклад Банк перераховує на окремий
рахунок в Банку та обліковує їх на умовах, визначених Тарифами Банку, до моменту отримання їх
Клієнтом в Банку.
У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Банку(див. п.12), сума Вклад та проценти
по Вкладу нараховуються виходячи з умов Договору та перераховуються одночасно із сумою
Вкладу перераховуються на окремий рахунок в Банку. Банк обліковує повернутий Вклад та
проценти на умовах, визначених Тарифами Банку, до моменту отримання їх Клієнтом в Банку.
Банк бере на себе відповідальність виконувати вимоги законодавства в частині оподаткування
доходів фізичних осіб та утримувати такий податок з доходу Вкладника в обсягах та у строки
передбачені законодавством України.
Будь які повідомлення, інформація, надання та ознайомлення з якими/якою передбачено цим
Договором, чинним законодавством України та нормативно-правовими актами, в тому числі
Національного Банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надаються Вкладнику
Банком на обраний Вкладником канал для комунікації, в електронному вигляді шляхом надсилання
таких повідомлень, інформації засобами інтернет-банкінгу, засобами електронного зв’язку,
засобами телекомунікаційного зв’язку, в тому числі шляхом направлення SMS-повідомлень на
номер телефону, повідомлень на адресу електронної пошти, або інтернет-месенджеру, інтернетбанкінгу, які вказані Вкладником в анкеті, заяві, договорі тощо.

