ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ
ПРО УМОВИ НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ
(на виконання вимог п. 3.4. Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого
рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 23.07.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №
1370/21682 від 14.08.2012)

1. Порядок дій банку при закінчення строку дії договору вкладу (у томі числі щодо внутрішнього переказу суми
вкладу на поточний рахунок), процентна ставка, що буде нараховуватись на кошти, що знаходяться на такому
рахунку:
Якщо в перший день після закінчення строку, зазначеного в Договорі, на який приймається БАНКОМ Вклад, або
після розірвання Договору (в тому числі у разі його дострокового розірвання у випадку, якщо ВКЛАДНИК не погодиться зі
зміненим розміром процентів або протягом строку, визначеного Договором, не надасть БАНКУ підписаний додатковий
договір про встановлення нового розміру процентів), ВКЛАДНИК не звернеться до БАНКУ за отриманням суми Вкладу та
нарахованих процентів, БАНК повертає фактичну суму Вкладу та нарахованих процентів (на дату закінчення строку чи
розірвання Договору), шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВКЛАДНИКА,
відкритий в ПАТ «ФІНАНС БАНК», МФО 300896.
Якщо день повернення Вкладу або день виплати процентів припадає на вихідний, святковий або інший
неробочий день, що визначений відповідно до закону та можливість виплати Вкладу та/або процентів у ці дні не
передбачена графіком роботи БАНКУ, виплата Вкладу та/або процентів проводиться в перший за ним робочий день, з
нарахуванням процентів за такі дні.
БАНК виконує функції податкового агента та утримує з нарахованих процентів по вкладу (депозиту) податок на
доходи фізичних осіб в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України.
Проценти на кошти, що знаходяться на поточному рахунку нараховуються згідно діючих тарифів БАНКУ, з якими
можна ознайомитися в приміщеннях БАНКУ та на Веб-сайті Банку.
2. Порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами:
Проценти нараховуються від дня, наступного за днем внесення Вкладу на Рахунок до дня, який передує дню
видачі (поверненню) Вкладу чи його частини ВКЛАДНИКОВІ або до дня закінчення строку розміщення Вкладу, в
залежності від того, який день настане раніше.
БАНК щомісячно, не пізніше останнього робочого дня місяця, нараховує плату за користування Вкладом з
першого по останній календарний день місяця, та по закінченню строку розміщення Вкладу, виключно на фактичну суму,
що протягом усього поточного періоду обліковується на Рахунку ВКЛАДНИКА.
Метод нарахування процентів: факт/факт. При розрахунку приймається, що рік має фактичну кількість днів,
місяць – фактичну кількість днів. День надходження (внесення) Вкладу і останній день терміну розміщення Вкладу при
розрахунку процентів не враховується.
3. Порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України:
За домовленістю Сторін договору Вкладу умови договору можуть переглядатися, в тому числі щодо строку
розміщення Вкладу, шляхом укладання відповідних додаткових угод до договору Вкладу в письмовій формі.
4. Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського рахунку:
За домовленістю Сторін договору банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку, а також у
випадках, визначених умовами таких договорів, договори банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку
можуть достроково розриватись.
При достроковому розірвані договору Вкладу БАНК перераховує проценти за фактичний період перебування коштів
на вкладному рахунку:
- до 30 календарних днів включно – з розрахунку 0,2 % річних в доларах США, Євро, та 1 % - в гривні, за фактичний
термін користування залученими коштами;
- понад 30 календарних днів – з розрахунку 1 % річних в доларах США, Євро, та 4 % - в гривні, за фактичний термін
користування залученими коштами.
При достроковому витребуванні Вкладу БАНК здійснює перерахунок нарахованих та сплачених процентів
ВКЛАДНИКУ та повертає Вкладнику грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, за вирахуванням зайво
нарахованих та сплачених Банком процентів, що є різницею між сумою нарахованих та сплачених процентів, згідно
процентної ставки депозитного договору, та сумою нарахованих процентів, відповідно до умов дострокового розірвання
депозитного договору.
При достроковому розірвані договору банківського рахунку проценти на кошти, що знаходяться на поточному
рахунку, нараховуються та виплачуються згідно діючих тарифів БАНКУ.
Сторони мають право в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу (депозиту)
та/або банківського рахунку тільки у випадках, встановлених такими договорами.
5. Графік роботи:
понеділок – четвер з 09-00 до 17-45; п’ятниця з 09-00 до 16-30.
Телефон банку: 569 40 70

