ТИПОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ
в редакції, що набрала чинності 01.09.2022 р.
1.
Визначення термінів.
Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД», код за ЄДРПОУ 38690683;
Вклад – грошові кошти в безготівковій формі у Валюті Вкладу, які Банк прийняв від Клієнта або
які надійшли для Клієнта, що розміщені на Вкладному рахунку на Строк Вкладу, у розмірі та
на умовах, визначених в Договорі і підлягають виплаті Клієнту відповідно до Законодавства
України та умов Договору.
Вклад на вимогу – Вклад, розміщений на умовах видачі його Клієнту на першу вимогу, без
встановлення певного строку, на який він розміщений.
Вкладний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на умовах Договору, для
зберігання Вкладу, що передається Клієнтом в управління на Строк Вкладу і підлягає
поверненню Клієнту відповідно до Законодавства та умов Договору.
Операційний день – частина Робочого дня, протягом якої Банк, за наявності технічної
можливості, залучений до виконання Платіжної операції, здійснює свою діяльність, необхідну
для виконання Платіжних операцій. Тривалість Операційного дня встановлюється Банком
самостійно та закріплюється у внутрішніх документах Банку. Клієнт самостійно
ознайомлюється з інформацією про тривалість Операційного дня, що розміщується в
загальнодоступних місцях в Банку, або на Сайті Банку або розсилається Засобами
дистанційного обслуговування.
Операційний час – частина Операційного дня Банку, протягом якої Банк приймає Платіжні
інструкції та інструкції на виконання. Тривалість Операційного часу встановлюється Банком
самостійно, з урахуванням режиму роботи платіжних систем, закріплюється у внутрішніх
документах Банку та доводиться до відома Клієнта шляхом розміщення відповідної
інформації в загальнодоступних місцях операційних залів в Банку, або на Сайті Банку або
розсилається Засобами дистанційного обслуговування.
Робочий день – день, в який банківські установи в Україні і Банк відкриті та для проведення
операцій та перерахування коштів.
Сайт Банку – сайт Банку у мережі Інтернет за адресою: http://www.avgd.ua.
Сторона/Сторони – Банк або Клієнт/Банк та Клієнт.
Строк Вкладу –період часу, на який Клієнт розміщує (вносить, перераховує) Вклад в Банку.
Строковий Вклад – Вклад, розміщений на визначений Договором строк.
Типові умови – Типові умови надання банківських послуг (з усіма змінами, доповненнями та
додатками), що розміщені на Сайті Банку та обумовлюють окремі умови надання
Банківських послуг, а також принципи, процедури ділових відносин між Сторонами, якими
вони керуються при наданні Банківської послуги. Типові умови є невід’ємною частиною
Типових умов банківського вкладу та доповнюють один одного.
Типові умови банківського вкладу – ці Типові умови договору банківського вкладу (з усіма
змінами, доповненнями та додатками), що розміщені на Сайті Банку та обумовлюють
окремі умови відкриття Вкладного рахунку та розміщення Вкладу.
Інші терміни. Якщо в Типових умовах банківського вкладу спеціально не визначено інакше,
терміни та поняття, що вживаються з великої літери та не визначені в Типових умовах
банківського вкладу мають таке ж значення, як у Типових умовах.
2.
Типові умови.
Прийняття Клієнтом Типових умов банківського вкладу. Клієнт, підписуючи будь-який Договір
з метою відкриття Вкладного рахунку та розміщення Вкладу (далі – Договір банківського
вкладу або Договір), висловлює та підтверджує прийняття та повне розуміння змісту Типових
умов банківського вкладу, а також свою згоду із Типовими умовами банківського вкладу та
на їх розповсюдження на діючі та майбутні відносини між Сторонами та приймає на себе
зобов’язання виконувати їх умови. Якщо до виконання Банком будь-якої дії чи операції Клієнт
письмово не повідомив Банк про інше, вважається, що Клієнту відомо та він згодний із
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застосуванням Типових умов банківського вкладу та Банк може повністю покластися на таку
згоду Клієнта.
Застосування Типових умов. Типові умови банківського вкладу застосовуються до кожної та
будь-якої Банківської або пов‘язаної з нею послуги, що пропонується або надається Банком
за Договором банківського вкладу, в тій частині, в якій Типові умови банківського вкладу за
своїм змістом і суттю не суперечать умовам Договору банківського вкладу. Якщо між
Сторонами не буде чітко в письмовій формі передбачено інше, або якщо інше не
випливатиме зі змісту або суті відносин, кожна та будь-яка умова Типових умов банківського
вкладу вважається як така, що належить до відповідного Договору банківського вкладу (є
його частиною), доповнює його та застосовується до відносин між Сторонами. Клієнт
зобов’язаний самостійно до отримання Банківської послуги ознайомитися із Типовими
умовами банківського вкладу, що діють на дату отримання такої Банківської послуги.
Пріоритет застосування. За наявності будь-якої невідповідності або протиріччя між Типовими
умовами банківського вкладу та Договором банківського вкладу, переважну силу мають
умови Договору банківського вкладу, якщо інше прямо не передбачено в тексті такого
Договору банківського вкладу.
Зміни. Типові умови банківського вкладу можуть бути змінено, доповнено, викладені у новій
редакції (далі – зміни) Банком в односторонньому порядку з повідомленням Клієнта про такі
зміни шляхом розповсюдження інформації (повідомлень) Засобами дистанційного
обслуговування, та/або поштою, та/або через розміщення відповідних повідомлень в
загальнодоступних місцях в Банку, та/або на Сайті Банку.
Чинність змін. Якщо інше не передбачено Типовими умовами банківського вкладу,
Договором та/або змінами, такі зміни набирають чинності з дати розміщення змін на Сайті
Банку, що вважається повідомленням Клієнта про такі зміни, і застосовуються до відносин
між Сторонами через 7 (сім) календарних днів з дати набрання чинності.
Вказаний в цьому пункті строк для застосовуються змін до відносин між Сторонами не
поширюється на відносини з новими Клієнтами, які укладають Договір вперше (відсутній
чинний Договір банківського вкладу між Сторонами), а також у випадку внесення змін, які
покращують умови обслуговування Клієнтів (розширюють перелік послуг Банку та/або
зменшують Тарифи) або спрямовані на виконання вимог Законодавства. В таких випадках
зміни застосовуються до відносин між Сторонами з дати набрання чинності (розміщення
змін на Сайті Банку).
Якщо протягом 7 (сім) календарних днів з дати набрання чинності змін Клієнт не надав
письмових заперечень, то зміни вважаються прийнятими та погодженими Клієнтом. У разі
отримання письмового заперечення Клієнта у зазначений строк, таке заперечення
вважатиметься пропозицією Клієнта достроково розірвати Договір банківського вкладу.
Датою розірвання Сторонами такого Договору банківського вкладу вважатиметься дата
складання Банком письмової згоди достроково розірвати відповідний Договір банківського
вкладу, про що повідомляється Клієнту.
Порядок оприлюднення (опублікування) Типових умов банківського вкладу. Типові умови
банківського вкладу підлягають оприлюдненню шляхом розміщення в приміщеннях Банку
та/або на Сайті Банку і такий порядок оприлюднення, встановлений Сторонами, є ними
погоджений та прийнятний. Актуальними та чинними Типовими умовами банківського
вкладу вважатимуться Сторонами Типові умови банківського вкладу останньої редакції, що
розміщені на Сайті Банку та містять логотип Банку.
3.
Вкладний рахунок.
Рахунки. Банк відкриває Клієнту Вкладні рахунки у валюті, у якій Банк має відповідний
кореспондентський рахунок, для зберігання грошей відповідно до умов Договору та
Законодавства. Якщо це дозволяється Законодавством, Клієнт має право відкрити в Банку
декілька Вкладних рахунків.
Банк має право використовувати кошти Клієнта, які розміщені на його Рахунку, гарантуючи
право Клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами, якщо інше не передбачено
умовами Договору.
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У випадках та в порядку, передбачених Законодавством та/або Договором Банк має
право повідомити Національний банк України та/або відповідний орган державної
податкової служби про відкриття/закриття Вкладного рахунку Клієнту.
Умови відкриття. Банк відкриває Клієнту Вкладний рахунок за умови:
- надання Банку документів, необхідних для Ідентифікації Клієнта, та осіб, уповноважених
діяти від його імені;
- укладення Договору банківського вкладу та/або реєстрація Клієнта-фізичної особи в
Мобільному застосунку та вчинення інших дій на відкриття рахунку за допомогою
Мобільного застосунку.
Розміщення та повернення Вкладу. Розміщення Вкладу (його частини) може мати місце
виключно протягом Операційного дня Банку, а повернення Вкладу (його частини) може мати
місце виключно протягом Операційного часу Банку. Якщо день повернення Вкладу
припадає на неробочий день Вклад повертається на наступний Робочий День, що слідує за
цим днем, без нарахування процентів за додатковий час перебування Вкладу на Вкладному
рахунку в Банку.
Датою розміщення Вкладу вважається дата зарахування Вкладу на Вкладний рахунок.
Датою повернення Вкладу вважається дата списання Вкладу з Вкладного рахунку.
Підтвердженням залучення Вкладу Банком є укладення Сторонами Договору, зарахування
Клієнтом коштів на Вкладний рахунок. Виписка із Вкладного рахунку є підтвердженням
розміщення Клієнтом суми Вкладу. Сума Вкладу, що знаходиться на Вкладному рахунку, в
тому числі з урахуванням дострокового повернення Вкладу (його частини), в будь-який
момент часу може бути підтверджена випискою Банку із Вкладного рахунку.
Якщо інше не передбачено умовами Договору, повернення Вкладу здійснюється у валюті
Вкладу в останній день Строку Вкладу шляхом перерахування Вкладу з Вкладного рахунку
на зазначений в Договорі рахунок Клієнта.
Клієнт не має права в односторонньому порядку відмовитись або розірвати Договір чи
припинити за його вимогою зобов'язання за Договором, якщо інше не передбачено угодою
Сторін або Законодавством.
Продовження Строку Вкладу. Строк Вкладу може бути продовжений автоматично або за
заявою Клієнта відповідно до умов Договору. Можливе багаторазове продовження Строку
Вкладу.
Автоматичне продовження строку Вкладу. Умовами Договору про Вклад може бути
передбачено автоматичне продовження Строку Вкладу. При наявності такої умови, по
закінченню Строку Вкладу та відсутності не менш ніж за 1 Робочий день до дня його
повернення вимоги Клієнта про повернення Вкладу, Строк Вкладу продовжується на той
самий строк (далі – Новий Строк Вкладу). При цьому процентна ставка встановлюється
згідно з чинними умовами залучення Вкладів у Банку, що діють у день початку дії Нового
Строку Вкладу для даного Банківського продукту; день повернення Вкладу встановлюється
відповідно до Нового Строку Вкладу. У разі отримання Банком письмової заяви Клієнта про
відмову від автоматичного продовження Строку Вкладу не пізніше ніж за 1 Робочий день до
дня його повернення, Банк повертає Вклад в день повернення Вкладу.
Дострокове повернення Вкладу. Вклад може бути достроково повернутий Клієнту як
частково так і в повній сумі Вкладу, якщо інше не передбачено в Договорі про Вклад.
Дострокове повернення частини Строкового Вкладу можливе лише один раз протягом
Строку Вкладу. Ініціювання Клієнтом дострокового повернення частини Строкового Вкладу
вдруге протягом Строку Вкладу має наслідком дострокове повернення Вкладу в повній сумі
Вкладу. Часткове повернення суми Вкладу на вимогу не обмежено.
У випадку ініціювання Клієнтом дострокового повернення Вкладу або у випадку ініціювання
Клієнтом дострокового розірвання Договору про Вклад, Клієнт зобов’язаний письмово
повідомити про це Банк не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів (якщо інший строк не
передбачено Договором) до настання передбачуваної дати повернення Вкладу або
розірвання цього Договору шляхом подання Банку відповідної заяви про дострокове
повернення Вкладу (його частини).
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При розміщенні Вкладу на вимогу заява про дострокове повернення Вкладу (його частини)
подається не пізніше ніж за 1 (один) Робочий День до настання передбачуваної дати
повернення Вкладу (його частини).
Заява про дострокове повернення частини Вкладу (його частини) надається в двох
примірниках (один залишається у Банку, інший з відміткою Банка про отримання такої заяви
повертається Клієнту). Ініціювання Клієнтом дострокового розірвання Договору про Вклад
має наслідком дострокове повернення Вкладу у повній сумі. У випадку ініціювання Клієнтом
дострокового повернення Вкладу у повній сумі, Банк має право закрити Вкладний рахунок
та розірвати Договір про Вклад відповідно до умов Договору.
При достроковому поверненні Вкладу, окрім Вкладу на вимогу, на суму Вкладу, що
повертається достроково або на всю суму Вкладу відповідно до умов Договору про Вклад,
здійснюється перерахунок процентів за весь період часу, протягом якого Вклад (його
частина), знаходився на Вкладному рахунку, за процентною ставкою, за якою
перераховуються проценти у випадку дострокового повернення Вкладу (його частини) та яка
зазначена у Договорі про Вклад.
У випадку якщо достроково повертається Вклад, строк якого було продовжено,
перерахування процентів на суму Вкладу, що повертається достроково, здійснюється за
весь період часу, протягом якого Вклад, що вилучається, знаходився на Вкладному рахунку,
починаючи з дня такого продовження Строку Вкладу.
Різниця між нарахованими та сплаченими процентами та процентами, перерахованими
за ставкою передбаченою в Договорі про Вклад утримується Банком самостійно із суми
нарахованих та не сплачених процентів, а у випадку якщо цієї суми недостатньо – із суми
Вкладу. У випадку неможливості утримання Банком необхідної суми коштів, Клієнт
зобов’язаний самостійно сплатити таку різницю до повернення Вкладу на повідомлений
йому Банком рахунок Банку.
До дострокового повернення Вкладу також прирівнюється списання суми Вкладу (його
частини) внаслідок примусового списання коштів з Вкладного рахунку відповідно та у
порядку встановленому Законодавством, в тому числі з ініціативи Банку. При цьому
перерахунок процентів на суму Вкладу (його частини) у зв’язку із примусовим списанням,
здійснюється якщо сума примусового списання є меншою ніж сума Вкладу, а залишок
грошових коштів на Вкладному рахунку є більшим та/або рівним сумі процентів, що
підлягають поверненню Клієнтом у зв’язку із перерахуванням процентів та відсутності інших
Обтяжень Вкладного рахунку.
Якщо внаслідок примусового списання або дострокового повернення частини Вкладу,
залишок суми Вкладу становитиме менше ніж передбачена в Договорі про Вклад
мінімальна сума Вкладу, Банк в день виконання примусового списання або дострокового
повернення, повертає такий залишок суми Вкладу на визначений Договором про Вклад
рахунок Клієнта з урахуванням наявних Обтяжень щодо Вкладного рахунку.
Після отримання Банком заяви про дострокове повернення Вкладу (його частини), Клієнт
доручає Банку перерахувати суму Вкладу (його частини) на визначений Договором про
Вклад рахунок Клієнта. При цьому подання платіжного доручення Клієнтом не вимагається.
Проценти. Розмір процентної ставки, відповідно до якої нараховуються проценти на суму
Вкладу та сплачуються Банком Клієнту визначається в Договорі.
Проценти за Вкладом нараховуються Банком щомісячно, в останній Робочий День кожного
календарного місяця за весь такий календарний місяць та в день повного повернення
Вкладу на фактичний залишок грошових коштів, що знаходяться на Вкладному рахунку, з
дня, наступного за днем зарахування Вкладу на Вкладний рахунок, до дня, який передує дню
закінчення Строку Вкладу. Нарахування процентів здійснюється із розрахунку фактичної
кількості днів у році та фактичної кількості днів у місяці.
У випадку дострокового повернення частини Вкладу нарахування процентів за день, який є
днем повернення такої частини Вкладу, відбувається на суму залишку грошових коштів, що
знаходяться на Вкладному рахунку, після повернення такої частини Вкладу. У випадку
поповнення суми Вкладу така сума поповнення Вкладу включається до розрахунку
процентів з наступного дня після дня поповнення Вкладу.
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У випадку продовження Строку Вкладу, в день закінчення попереднього Строку Вкладу Банк
здійснює нарахування процентів за Вкладом за такий попередній Строк розміщення Вкладу.
Нарахування процентів за новий період розміщення Вкладу розпочинається з дня
продовження Строку Вкладу.
Нараховані за Вкладом проценти виплачуються (перераховуються) Клієнту у Валюті Вкладу
шляхом перерахування відповідної суми на зазначений в Договорі рахунок Клієнта.
Проценти за Вкладом сплачуватися щомісячно або в останній день Строку Вкладу або в
інший строк визначений в Договорі. Проценти за Вкладом, що сплачуються щомісячно
виплачуються (перераховуються) Клієнту щомісячно першого Робочого дня календарного
місяця, що слідує за місяцем нарахування процентів, а також в день закінчення Строку
Вкладу. Проценти за Вкладом, що сплачуються в останній день Строку Вкладу виплачуються
(перераховуються) Клієнту в останній день Строку Вкладу.
У випадку закінчення Строку Вкладу по відношенню до коштів якого накладено арешт, Банк
припиняє нарахування процентів на суму такого Вкладу. Банк припиняє нарахування
процентів на суму такого Вкладу і в інших випадках передбачених Типовими умовами,
Договором або Законодавством.
Тарифи. Протягом строку дії Договору Тарифи та комісії за послугою залучення у вклади
(депозити) коштів, а також за додатковими послугами Банку чи супутніми послугами третіх
осіб, що надаються під час укладення Договору можуть бути змінені в порядку
встановленому Договором/Типовими умовами.
Вклад на вимогу. Вклад на вимогу розміщується з правом його поповнення Клієнтом
протягом Строку Вкладу. Максимальна та мінімальна сума поповнення Вкладу на вимогу
не обмежується. У випадку збільшення (поповнення) суми Вкладу на вимогу, сума Вкладу
на вимогу, яка фактично знаходилася на Вкладному рахунку, відповідно збільшується на
суму збільшення (поповнення) Вкладу на вимогу. Строк Вкладу на вимогу обчислюється з
дати укладення Договору, за умови, що в таку дату Вклад на вимогу був розміщений на
Вкладному рахунку, до фактичної дати отримання Клієнтом Вкладу у повній сумі на його
вимогу.
Повернення Вкладу на вимогу допускається як в повній сумі так і частково на підставі заяви
про повернення Вкладу (його частини), яка подається не пізніше ніж за 1 Робочий день до
настання передбачуваної дати повернення Вкладу (його частини). У випадку ініціювання
Клієнтом повернення частини Вкладу на вимогу, сума Вкладу на вимогу, яка фактично
знаходилася на Вкладному рахунку, відповідно зменшується на суму частини Вкладу на
вимогу, що повертається.
Нараховані Банком проценти за Вкладом на вимогу виплачуються щомісячно.
Зміна розміру процентів на Вклад на вимогу. Протягом Строку Вкладу на вимогу Банк має
право змінювати розмір процентної ставки за Вкладом на вимогу у будь-який час в
односторонньому порядку, повідомивши про це Клієнта. Повідомлення Клієнта здійснюється
Банком за 10 календарних днів до дати застосування нового розміру процентної ставки
шляхом розміщення інформації про новий розмір процентної ставки в приміщеннях Банку
та/або на Сайті Банку. Зміни набирають чинності з 11 календарного дня після розміщення
інформації про новий розмір процентної ставки в приміщеннях Банку та/або на
офіційному Сайті Банку. При цьому Банк не відповідає за ознайомлення Клієнтом з
інформацією щодо зміни процентної ставки Вкладу на вимогу. Клієнт зобов’язується
самостійно та своєчасно ознайомлюватися з чинним розміром процентної ставки Вкладу
на вимогу та несе усі ризики у зв’язку з не виконанням цього обов’язку. В будь-якому випадку,
новий розмір процентної ставки (як в сторону збільшення та і в сторону зменшення)
вважається погодженим Клієнтом.
Операції. Банк здійснює операції за Вкладним рахунком Клієнта, в тому числі з
використанням Засобів дистанційного обслуговування та/або спеціальних (електронних)
платіжних засобів, відповідно до порядку та умов, передбачених Договором та
Законодавством.
В межах Договору Клієнт не отримує інших послуг від Банку та/або третіх осіб, ніж ті, які
передбачені Договором.
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Арешт та примусове списання. Арешт коштів на Вкладному рахунку та примусове
списання (без доручення Клієнта) коштів з Вкладного рахунку здійснюється на підставі та
відповідно до Законодавства. У випадку арешту коштів на Вкладному рахунку, операції за
таким Вкладним рахунком здійснюється з врахуванням обмежень, встановлених таким
арештом.
Помилкові платежі. Кошти помилково зараховані на Вкладний рахунок або сплачені з
Вкладного рахунку повертаються в порядку, передбаченому Законодавством. У випадку
помилкового зарахування коштів на Вкладний рахунок, Клієнт зобов’язаний негайно
повідомити про це Банк та повернути такі кошти в строк не пізніше 3 днів з моменту
отримання повідомлення про помилковий платіж (помилкового зарахування коштів на
Вкладний рахунок Клієнта).
Форс-мажор. Сторона Договору, яка порушила зобов'язання, звільняється від
відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося
внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що
засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
Захист прав споживачів фінансових послуг. Клієнт має право звернутися з питань захисту
прав споживачів до Банку, Національного банку України, або до суду.
Звернення з питань виконання Договору. Клієнт може звернутися до Банку з питань
виконання Сторонами умов Договору за контактами (телефон, адреса, електронна
пошта), зазначеними в Договорі та/або на Сайті Банку, а також за допомогою Засобів
дистанційного обслуговування.
Повідомлення про зміни. Про зміни в Тарифах і умовах надання послуги за Договором Банк
повідомляє Клієнта у строки та в порядку встановлених в Типових умовах шляхом розміщення
інформації про нові Тарифи та умови в приміщеннях Банку та/або на Сайті Банку та/або
шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або Засобами
дистанційного обслуговування.
Застава майнових прав за Договором про Вклад. У випадку надання Клієнтом в заставу
Банку майнових прав за Договором про Вклад (далі – Предмет застави) в забезпечення
виконання зобов’язання Клієнта та/або будь-якої третьої особи (далі разом – Боржник) за
договором з Банком (далі – Основний договір) та укладення відповідного договору застави з
Банком (далі - Договір застави), умови (положення) Договору про Вклад, що тим чи іншим
способом регулюють відносини (порядок) дострокового повернення Вкладу (його частини),
майнові права на який є Предметом застави, з ініціативи Клієнта втрачають силу (не
застосовуються) до виконання зобов’язань Боржника за Основним договором в повному
обсязі. Для уникнення непорозумінь, до виконання зобов’язань Боржника за Основним
договором в повному обсязі, Клієнт не має права вимагати дострокового розірвання
Договору про Вклад та/або вимагати дострокового повернення Вкладу (його частини), тобто
дострокове повернення Вкладу (його частини), майнові права на який є Предметом
застави, та дострокове розірвання цього Договору про Вклад з ініціативи Клієнта
забороняється.
Невиконання або неналежне виконання Боржником грошових зобов’язань за Основним
договором є підставою для достроково повернення Банком Вкладу, майнові права на який
є Предметом застави, в повному розмірі на рахунок Клієнта в Банку для подальшого
договірного списання суми Вкладу в погашення заборгованості Клієнта за Основним
договором, за винятком випадку, коли Банк розпочав процедуру звернення стягнення на
Предмет застави відповідно до укладеного Договору застави та Законодавства. Дострокове
повернення Вкладу з підстав зазначених в цьому пункті, надає право Банку застосувати
наслідки передбачені Договором про Вклад для дострокового повернення Вкладу.
У випадку, якщо Банк розпочав процедуру звернення стягнення на Предмет застави
відповідно до укладеного Договору застави та Законодавства, Строк Вкладу, майнові права
на який є Предметом застави, продовжується до закінчення такої процедуру звернення
стягнення на Предмет застави.
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У випадку одержання Клієнтом будь-яких грошових сум за Договором про Вклад, майнові
права на який є Предметом застави, а саме повернення Вкладу або його частини, Клієнт
зобов‘язаний в той же день перерахувати всі одержані суми в рахунок виконання грошових
зобов’язань за Основним договором незалежно від настання строку їх виконання, якщо інше
не буде домовлено між Сторонами.
Оскільки все одержане Клієнтом за Договором про Вклад, майнові права на який є
Предметом застави, стає Предметом застави відповідно до Договору застави та
Законодавства, при одержанні від Банку (заставодержателя за Договором застави) в
рахунок виконання зобов'язання за таким Договором про Вклад грошових сум, Банк
набуває право (але не зобов’язаний), а Клієнт цим беззаперечно та безвідклично доручає
Банку самостійно списувати грошові кошти в розмірі, необхідному для виконання грошових
зобов’язань за Основним договором незалежно від настання строку їх виконання, але не
більше суми отриманої за Договором про Вклад, майнові права на який є Предметом
застави, з рахунку Клієнта в Банку на який будуть здійснені платежі за Договором про Вклад
та направити списані таким чином грошові кошти Клієнта в рахунок виконання грошових
зобов’язань за Основним договором.
Якщо інше не передбачено Законодавством, у випадку настання строку виконання
грошових зобов’язань за Основним договором (в тому числі строку для дострокового
виконання) Банк має право (але не зобов’язаний), а Клієнт цим беззаперечно та
безвідклично доручає Банку самостійно списувати грошові кошти в сумі рівній або меншій
від суми, необхідної для виконання грошових зобов’язань Боржника за Договором, з
Вкладного рахунку та направити списані таким чином грошові кошти Клієнта в рахунок
виконання грошових зобов’язань за Основним договором. Отримувачем таких коштів є
Банк.
Звернення Банком стягнення на Вклад, майнові права на який є Предметом застави, в
порядку та у відповідності до укладеного між Сторонами Договору застави прирівнюється
до дострокового повернення Вкладу та застосовуються наслідки, передбачені Договором
про Вклад.
З дати виконання зобов’язань Боржника за Основним договором в повному обсязі та/або
припинення Договору застави, обмеження встановлені цим пунктом по відношенню до
Вкладу, майнові права на який є Предметом застави, втрачають чинність.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Умови відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) Клієнтам-фізичним особам (у тому числі фізичній особі
– підприємцю) (далі – Вкладник*) коштів за вкладом*, а також перелік умов, за яких Фонд не
відшкодовує кошти, передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб». Вкладник ознайомлений Банком до та в день укладення Договору з Довідкою
про систему гарантування вкладів та в будь-який час Вкладник може ознайомитися на Сайті
Банку та/або на сайті Фонду (http://www.fg.gov.ua). Банк надає Клієнту Довідку про
систему гарантування вкладів не рідше ніж один раз на рік шляхом направлення на наявну
в Банку адресу та/або електронну пошту Клієнта та/або за допомогою Засобів
дистанційного обслуговування та/або особисто при зверненні в Банк.
____________
* Терміни «вклад» та «вкладник» вживаються у значенні наведеному в Законі України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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