УМОВИ ДЕПОЗИТІВ З ВИДАЧЕЮ ОЩАДНОГО (ДЕПОЗИТНОГО) СЕРТИФІКАТУ
Умова
Термін, міс.
Сума мінімального
початкового вкладу на депозит
в день оформлення депозиту

Максимальна сума депозиту
Умова пролонгації

Сплата процентів

Поповнення депозиту
Повернення суми депозиту
в день закінчення строку
зберігання коштів

Депозит з видачею іменного ощадного (депозитного)
сертифікату (серії Є)

Депозит з видачею ощадного (депозитного) сертифікату
на пред’явника (серії З)

6, 12 міс.

від 3 до 24 міс

1 000000,00 гривень
50 000,00 доларів США
50 000,00 євро

1 000000,00 гривень
50 000,00 доларів США
50 000,00 євро

Не обмежена

Не обмежена

Не передбачено

Не передбачено

В кінці строку
нараховані проценти по сертифікатах сплачуються при погашенні сертифікату. Нараховані проценти за сертифікатами,
власниками яких є фізичні особи, відповідно до заяви клієнта можуть бути перераховані на поточний рахунок/ поточний
рахунок для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів власника чи видаватись готівкою з каси
установи Банку.
Не передбачено

Не передбачено

До погашення сертифікатів приймаються тільки оригінали сертифікатів. Погашення сертифікатів здійснюється в повній
сумі. Часткове погашення сертифікатів не допускається. Погашення сертифікатів фізичним особам здійснюється Банком
тільки у валюті, в якій номіновано сертифікат. За письмовою заявою Вкладника (Власника), погашення сертифікатів, які
номіновано в іноземній валюті, може здійснюватися у національній валюті за курсом Національного банку України на дату
закінчення строку.
Погашення сум за сертифікатом, а також нарахованих процентів по сертифікату для фізичних осіб здійснюється як у
готівковій, так і в безготівковій формі.
Якщо термін отримання вкладу за строковим сертифікатом прострочено, то такий сертифікат вважається документом на
вимогу.
У разі настання строку погашення сертифіката Банк здійснює платіж проти пред'явлення сертифіката, за умови подання
до Банку Вкладником (Власником), заяви на погашення сертифікату. Якщо виплата за сертифікатом здійснюється в
безготівковій формі, в заяві зазначається поточний рахунок/поточний рахунок для здійснення операцій з використанням
електронних платіжних засобів Вкладника (Власника), на який мають бути зараховані кошти.
Вкладник (Власник) зобов’язаний повідомити установу Банку про намір погашення сертифікату у готівковій формі за 2
банківські дні до дня настання строку погашення сертифікату.

Погашення здійснюється в день подання заяви, якщо заява надійшла в операційний час, та не пізніше наступного
банківського дня, якщо заява надійшла в післяопераційний час.
Факт прийому оригіналу сертифікату підтверджується актом прийому-передачі сертифіката за підписом Вкладника
(Власника), підписом уповноваженої особи установи Банку та печаткою Банку. Акт складається у 2-х примірниках по
одному для кожної із сторін.
Дострокове повернення
частини/ всієї суми депозиту

Не передбачено

Не передбачено

Характеристика сертифікатів:

Форма випуску - паперова (документарна);
Сертифікати випускаються лише іменні.
Сертифікат випускається на бланку, який містить:
- назву виду цінного паперу "ощадний (депозитний)
сертифікат";
- вид сертифікату: строковий іменний;
- найменування та місцезнаходження банку, що випустив
сертифікат;
- зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на депозит
- порядковий номер сертифіката та його серію;
- дату випуску (розміщення вкладу (депозиту));
- сума вкладу (депозиту), який оформлений сертифікатом;
- валюта вкладу (депозиту);
- строк отримання вкладу (депозиту) із зазначенням дати, з
якої Вкладник отримує право вимоги вкладу (депозиту);
- процентну ставку за користування вкладом (депозитом);
- підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи та
печатка банку.
До перерахованих реквізитів та умов можуть долучатись інші
додаткові умови та реквізити, які не суперечать законодавчим
актам України

Форма випуску - паперова (документарна);
Вид сертифікату: строковий на пред'явника.
Сертифікат випускається на бланку, який містить:
- назву виду цінного паперу "ощадний (депозитний)
сертифікат";
- вид сертифікату: строковий на пред'явника ;
- найменування та місцезнаходження банку, що випустив
сертифікат;
- зобов'язання банку повернути суму, яка внесена на
депозит
- порядковий номер сертифіката та його серію;
- дату випуску (розміщення вкладу (депозиту));
- сума вкладу (депозиту), який оформлений
сертифікатом;
- валюта вкладу (депозиту);
- строк отримання вкладу (депозиту) із зазначенням дати, з
якої Вкладник отримує право вимоги вкладу (депозиту);
- процентну ставку за користування вкладом (депозитом);
- підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи
та печатка банку.
До перерахованих реквізитів та умов можуть долучатись
інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать
законодавчим актам України.

Інші умови

За бажанням кожному клієнту може бути відкрито картковий
рахунок з видачею банківської платіжної картки (БПК)
у валюті вкладу.

За
бажанням
кожному
клієнту
може
бути
відкрито картковий рахунок з видачею банківської
платіжної картки (БПК) у валюті вкладу.

