ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»
Інформація для вкладників
про умови надання банківських послуг
із залучення вкладів
Додаткові вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських
послуг із залучення вкладів
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
Відповідно до статті 1060 Цивільного кодексу України 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). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.
За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу
вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу
вимогу є нікчемною.
За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим
вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського
строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших
обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору
банківського строкового вкладу.
Повернення вкладу здійснюється шляхом перерахування коштів з депозитного рахунку на поточний рахунок
(рахунок для обліку вкладу на вимогу), які визначаються у договорах банківського вкладу при їх укладанні.
Нарахування процентів на залишок коштів, які обліковуються на поточному рахунку для обліку вкладу на вимогу,
здійснюється за ставкою, визначеною умовами договору про відкриття поточного рахунку.
2) Порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами
Згідно з частиною 5 статті 1061 Цивільного кодексу України проценти на банківський вклад нараховуються від
дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню
з рахунка вкладника з інших підстав.
3) Порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України.
Відповідно до частини 4 статті 1060 Цивільного кодексу України 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.
4) Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського рахунку.
Згідно з статтею 1075 Цивільного кодексу України договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у
будь-який час.
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.
Відповідно до частини 3 статті 1058 Цивільного кодексу України положення про дострокове розірвання договору
банківського рахунка застосовується і при достроковому розірванні договору банківського вкладу (депозиту), якщо
інше не встановлено Цивільним кодексом України або не випливає із суті договору банківського вкладу. Зокрема,
виходячи з положень статті 1060 Цивільного кодексу України, дострокове розірвання договору банківського вкладу на
умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад) можливе виключно у
випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського вкладу.

