ДО ВІДОМА КЛІЄНТІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ»
Додаткові вимоги до порядку розкриття банком інформації для
вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів.
(на виконання вимог Положення про порядок інформування громадськості про
систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого Рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
23.07.2012 N 10)
1. Порядок дій банку при закінченні строку дії договору вкладу (у тому числі щодо
внутрішнього переказу суми вкладу на поточний рахунок), процентну ставка, що буде
нараховуватись на кошти, що знаходяться на такому рахунку.
Статтею 1060 Цивільного кодексу України передбачено, що договір банківського вкладу
укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах
повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його
частину на першу вимогу вкладника, а за умовами договору банківського строкового вкладу
банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку,
визначеного у договорі банківського вкладу.
Повернення банком суми вкладу (депозиту) здійснюється шляхом видачі грошових коштів
через касу банку або шляхом безготівкового перерахування коштів з вкладного рахунку на
поточний рахунок вкладника, або на рахунок для обліку вкладів на вимогу, у разі не з’явлення
вкладника за вкладом по закінченню строку вкладу (депозиту).
Нарахування процентів на грошові кошти, що були перераховані з вкладного рахунку на
поточний рахунок вкладника відкритого в банку, здійснюється за процентною ставкою, що
встановлена в договорі банківського рахунку або в договорі про відкриття карткового
рахунку.
З дати здійснення перерахування суми вкладу на рахунок для обліку вкладів на вимогу,
банк зберігає грошові кошти вкладника на умовах вкладу на вимогу. Проценти на вклад на
вимогу виплачуються в розмірі, що встановлений тарифами банку за типовим договором
банківського вкладу фізичної особи «На вимогу» (на день звернення вкладника до банку) та
нараховуються на фактичний залишок коштів на рахунку з дати зарахування коштів на
рахунок, по дату, що передує останній даті до дня фактичного одержання вкладником всієї
суми вкладу на вимогу з рахунку та виплачуються в день фактичного одержання вкладником
вкладу на вимогу.
2. Порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами.
Проценти на суму вкладу нараховуються банком від дня, наступного за днем надходження
грошових коштів на вкладний рахунок, до дня, який передує останньому дню строку вкладу
або до дня, який передує дню списання вкладу з вкладного рахунку в порядку договірного
списання коштів на підставі договорів про надання банківських послуг, або до дня, який
передує дню списання вкладу з вкладного рахунку на умовах встановлених договором
банківського вкладу (депозиту), або до дня, який передує дню списання вкладу з підстав
передбачених чинним законодавством України.
Днем надходження грошових коштів на вкладний рахунок - є день зарахування банком
грошових коштів на вкладний рахунок вкладника.
3. Порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України.
Статтею 1060 Цивільного кодексу України передбачено, якщо вкладник не вимагає
повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором
банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення,
після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах
вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
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Строк дії договорів банківського вкладу (депозиту) автоматично не продовжується.
Пролонгація вкладів можлива лише в тих випадках, якщо майнові права на вклад
передаються в забезпечення або знаходяться в забезпеченні виконання зобов’язань
позичальника за кредитом в банку, за умови обов’язкового укладення сторонами договору про
внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу (депозиту).
Після закінчення строку дії договору банківського вкладу (депозиту), сторони можуть
укласти новий договір на умовах, що пропонуються банком на момент його укладення або на
умовах, що встановлені попереднім договором банківського вклад (депозиту), якщо це
передбачено відповідними акційними умовами.
4. Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або
банківського рахунку.
За умовами договору банківського вкладу (депозиту) на вимогу, вкладник має право до
настання строку вкладу повернути як частину вкладу так і вклад в повному розмірі, а такаж
нараховані проценти за цим вкладом.
В такому разі вкладник зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви в
двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати дострокового отримання суми
вкладу чи відповідної його частини, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою
банку про її отримання повертається вкладнику, а другий примірник заяви після повернення
коштів вкладнику зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
День дострокового отримання вкладу чи відповідної його частини має бути банківським днем.
За умовами договору банківського строкового вкладу (депозиту) банк зобов'язаний
видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у
договорі банківського вкладу (депозиту).
Повернення вкладникові банківського строкового вкладу (депозиту) та нарахованих
процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин,
визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами
договору банківського строкового вкладу (депозиту), та за умови подання підтверджуючих
документів.
Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.
Згідно ст.1075 Цивільного кодексу України, Банк має право вимагати розірвання
договору банківського рахунка:
1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від
мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума
не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено
договором;
3) у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
4) в інших випадках, встановлених договором або законом.
Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою
перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у
разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності
залишку грошових коштів на цьому рахунку.
5. Графік роботи банку, його касового відділення та номери телефонів розміщуються у
приміщенні банку, а також додатково на офіційному веб-сайті банку за адресою:
http://www.bankboguslav.com.ua/.
З повагою,
Правління АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
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