Оферта (пропозиція) АТ «КРЕДОБАНК» на укладення договору банківського вкладу «Стандарт on-line (Особливий)»
через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» (IFOBS) для Клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу:
АТ «КРЕДОБАНК» (надалі – Банк) пропонує розміщення коштів на вклади для Клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу (надалі – Клієнти в множині та
Клієнт – в однині) через Систему дистанційного доступу «Клієнт-Інтернет-Банк» (IFOBS) (надалі – Система) на умовах зазначених нижче та в Правилах надання
комплексних банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям в АТ «КРЕДОБАНК». Клієнт вправі, із використанням Системи, надати Банку
заповнену заяву на відкриття депозиту (надалі – Заява), з накладеними електронно-цифровими підписами посадових осіб Клієнта, яким надано право підпису Заяв. Така
прийнята Банком Заява Клієнта, є акцептом (наданням Клієнтом згоди) на укладення договору банківського вкладу згідно з даною Офертою (надалі – Договір вкладу).
Назва Клієнта, вид вкладу, сума і валюта вкладу, термін (строк) дії вклад, процентна ставка по вкладу, форма виплати процентів та рахунки, на які
виплачуються проценти та повертаються кошти зазначаються в Заяві.
1.
2.

ВИДИ ВКЛАДІВ, ЯКІ КЛІЄНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ РОЗМІСТИТИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ:
1.1. «Стандарт on-line (Особливий)».
РОЗМІР ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ, ПОРЯДОК ЇЇ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ
2.1. Розмір процентів, які застосовуються при розміщенні коштів на вклад «Стандарт on-line (Особливий)», в залежності від суми та терміну (строку)
розміщення коштів на вклад:
Розмір процентної ставки/тарифу
3.

Умови/Назва тарифу
UAH

USD

EUR

до 1- го місяця

3,50%

-

-

2. в UAH з сумою вкладу від 5000 грн/в USD з сумою вкладу від 1000 USD/в EUR з сумою вкладу від 1000
EUR / /в PLN з сумою вкладу від 1000 PLN та строком дії вкладу:

UAH

USD

EUR

13,00%
14,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,25%

0.75%
0.75%
0.75%
1.00%
1.25%
1.50%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.25%

PLN

Процентні ставки
1. в UAH з сумою вкладу від 50 000 грн. та строком дії вкладу:

1 місяць
2 місяці
3 місяці
6 місяців
9 місяців
12 місяців

PLN
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

Конкретний розмір процентів (з дотриманням умов наведених в вищенаведеній таблиці), який застосовується до вкладу, розміщеного Клієнтом визначається ним
в Заяві.
2.2. Проценти нараховуються на суму вкладу від дня, наступного за днем зарахування суми вкладу на вкладний рахунок у Банк, до дня, який передує його
поверненню Клієнтові або списанню з вкладного рахунку Клієнта.

Оферта (пропозиція) АТ «КРЕДОБАНК» на укладення договору банківського вкладу «Стандарт on-line (Особливий)»
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2.3. Нарахування процентів проводиться щомісячно (кожного календарного місяця). При нарахуванні процентів приймається фактична кількість днів в році,
місяці.
2.4. Нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта в АТ «КРЕДОБАНК», вказаний в Заяві або на інший поточний рахунок Клієнта,
відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», згідно поданої Клієнтом заяви довільної форми (на той про який повідомлено пізніше), щомісячно в перший банківський
день календарного місяця, наступного за місяцем, за який нараховано проценти, а також в день повернення суми вкладу.
3.

3.3.

ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ СТОРІН
3.1.2. По закінченні строку розміщення вкладу
3.2.1. Перерахувати кошти на вкладний
3.1. Клієнт має право: отримати суму вкладу та проценти. рахунок у день подання Заяви до Банку. 3.1.1. Отримувати проценти, нараховані на суму 3.2.
Клієнт зобов’язується: 3.2.2. Надати Банку відомості/документи, вкладу.
необхідні для проведення уточнення інформації
щодо його ідентифікації та вивчення, з метою
Договором вкладу та перераховувати їх на
3.4.3.
У разі незгоди Клієнта зі зміною розміру
дотримання законодавства України, яке
поточний рахунок Клієнта. 3.3.4. Нести повну
процентів по Договору вкладу, він зобов’язаний
регулює відносини у сфері запобігання та
відповідальність за збереження суми вкладу.
протягом 10 банківських днів, з дня отримання
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
відповідного повідомлення Банку, повідомити про це
3.3.5.
Після закінчення строку розміщення
одержаних
злочинним
шляхом,
Банк, шляхом надсилання відповіді до Банку через
коштів на вкладі перерахувати Клієнту суму
фінансуванню тероризму та фінансуванню
Систему, з накладенням електронно-цифрових підписів
вкладу та нараховані проценти на рахунок, з
розповсюдження зброї масового знищення,
посадових осіб Клієнта, яким надано право підпису або
якого були зараховані кошти на вклад або
протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту
поданням письмової заяви у відділення Банку.
вказаний Клієнтом додатково.
зміни інформації, що надавалася банку, у
3.4.4.
Неотримання повідомлення, зазначеного в
3.3.6.
Зберігати банківську таємницю.
тому числі щодо кінцевих бенефіціарних
п.3.4.3
даної
Оферти, вважається згодою Клієнта на
3.4.
Банк має право:
власників (контролерів).
зміну
розміру
процентів по вкладу, починаючи з
3.4.1.
Вимагати від Клієнта надання
одинадцятого банківського дня, з дня отримання
Банк зобов’язується:
документів,
необхідних,
згідно
чинного
Клієнтом повідомлення від Банку про зміну розміру
3.1.1.
Відкрити
Клієнту
законодавства, для відкриття вкладного рахунку.
процентів.
вкладний
рахунок
в
АТ
3.4.2.
У випадку зміни облікової ставки
3.4.5.
У разі отримання повідомлення, від Клієнта
“КРЕДОБАНК”
в
день
Національного
Банку
України,
діючого
про
незгоду
зі зміною розміру процентів, Договір вкладу
отримання Заяви, при наявності
законодавства, тарифів або політики Банку
достроково припиняє свою дію на одинадцятий
необхідної суми коштів на
запропонувати збільшити/ зменшити розмір
банківський день, з дня отримання Клієнтом
поточному рахунку Клієнта.
процентів за Договором вкладу, про що повідомляє
повідомлення від Банку про зміну розміру процентів;
3.1.2.
Прийняти
кошти
Клієнта, шляхом надсилання повідомлення через
Банк закриває вкладний рахунок, а суму вкладу та
Клієнта на строк і на умовах,
Систему та розміщуючи оголошення на сайті
проценти, які нараховуються за процентною ставкою,
визначених Договором вкладу.
Банку за 10 банківських днів до вступу в силу цих
обумовленою в Заяві Клієнта та/або за зміненою в
3.3.3. Нараховувати проценти,
змін.
порядку, передбаченому п.п.3.4.2, 3.4.4. даної Оферти, з
обумовлені
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через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» (IFOBS) для Клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу:
врахуванням фактичного строку перебування
коштів на рахунку, перераховує на поточний
рахунок Клієнта.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1. Додаткові кошти на вкладний
рахунок в період дії Договору
вкладу не зараховуються.
4.2. Дострокове
зняття
Клієнтом
частини
суми
вкладу
не
допускається.
4.3. Вкладний рахунок, закривається не
пізніше наступного банківського
дня, після закінчення строку дії
Договору вкладу та повернення
коштів Клієнтові.
4.4. Шляхом підписання Заяви, Клієнт
підтверджує, що адреса, яка
зазначена ним, у наданій Банку
картці зі зразками підписів, є його
поточною юридичною адресою.
4.5. У
випадку
зміни
Клієнтом
юридичної
адреси
та/або
банківських
реквізитів,
він
зобов’язується в 5-ти (п’яти)
денний строк письмово повідомити
про це Банк і внести відповідні
зміни в Договір вкладу.
4.6. Будь-яка зміна умов Договору
вкладу проводиться за взаємною
згодою Банку та
Клієнта, шляхом внесення змін в Договір вкладу.
4.7. Клієнт
погоджується,
що
податковий
орган
буде
повідомлений
Банком
про
4.

відкриття і закриття вкладного
рахунку.
(п.п. 4.8., 4.9. в наведеній нижче редакції
застосовується якщо вкладником є фізична особа –
підприємець).
4.8. Шляхом підписання Заяви Клієнт
підтверджує,
що
він
проінформований про те, що вклади
фізичних осіб – підприємців,
розміщені в Банку, гарантуються
Фондом
гарантування
вкладів
фізичних осіб (надалі - Фонд)
відповідно до Закону України "Про
систему
гарантування
вкладів
фізичних осіб" (надалі - Закон)
незалежно від дня відкриття рахунку,
починаючи з 01 січня 2017 року, в разі
віднесення Банку до категорії
неплатоспроможних після 01 січня
2017 року.
Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти,
визначені Законом (зокрема, ч. 4 ст. 26).
Детальна інформація про гарантування вкладів,
в т. ч. актуальна сума граничного розміру
відшкодування Фондом коштів за вкладами,
наявна на офіційному сайті Фонду в мережі
Інтернет (http://www.fg.gov.ua).
Нарахування процентів за вкладами
припиняється в день початку процедури
виведення Фондом Банку з ринку (у разі
прийняття Національним банком України
(надалі - НБУ) рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію Банку з
підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України
"Про банки і банківську діяльність", - у день

прийняття рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію Банку).
Відшкодування Фондом за вкладами в іноземній
валюті відбувається в еквіваленті у гривні після
перерахування суми вкладів за офіційним курсом
НБУ гривні до іноземних валют на день початку
процедури виведення Банку з ринку та здійснення
тимчасової адміністрації відповідно до статті 36
Закону (у разі прийняття НБУ рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку
з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону України "Про
банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом
гривні до іноземної валюти НБУ на день початку
ліквідації Банку).
4.9. Шляхом підписання Заяви Клієнт підтверджує, що він
ознайомлений з довідкою про систему гарантування
вкладів фізичних осіб (додаток до
Положення про здійснення Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних
інтересів вкладників, затвердженого рішенням
виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб 26 травня 2016 року N 825).
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання зобов’язань по Договору вкладу, Банк
та Клієнт несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
5.2. Банк гарантує Клієнту повернення, прийнятих від
нього, грошових коштів Статутним фондом Банку і
всім належним йому майном.
5.3. За неперерахування або несвоєчасне перерахування
грошових коштів в строк, передбачений цим
Договором вкладу, винна сторона сплачує іншій
стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від суми неперерахованої (несвоєчасно перерахованої)
суми за кожен день прострочення.
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Банк
не
несе
відповідальності
за
ненадходження або несвоєчасне надходження
коштів на рахунок Клієнта, що викликано
зазначенням невірних платіжних реквізитів
та/або траси платежу.
5.5.
Банк
та
Клієнт
звільняються
від
відповідальності
за
невиконання
або
неналежне виконання своїх зобов’язань за
Договором вкладу, у випадку настання та дії
обставин, що знаходяться за межами контролю
Банку та Клієнта і, які Банк та Клієнт не могли
передбачити або запобігти їх настанню.
5.4.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
6.1. Суперечки, які можуть виникнути між Банком
та Клієнтом, вирішуються шляхом проведення
переговорів, а у випадку недосягнення згоди –
судом.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір вкладу діє з дати надходження коштів
на вкладний рахунок та припиняє свою дію по
закінченню строку, визначеного в Заяві.
7.2. Договір вкладу розривається у випадку незгоди
Клієнта із зміною процентної ставки по
Договору вкладу, у порядку, передбаченому
п.3.4.5 даної Оферти.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1 У випадку, якщо строк виконання Банком своїх
зобов’язань по поверненню суми вкладу або
перерахуванню
процентів,
обумовлених
Договором вкладу, припадає на вихідний або
святковий
день,
то
таке
виконання
переноситься на перший банківський день,

який наступає за вихідним або святковим днем, з
нарахуванням процентів за ці дні.
9. ЗГОДА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1.Клієнт, як Суб’єкт персональних даних,
підписанням
Заявки
на
надання
доступу/внесення змін до прав доступу Клієнту
та його користувачам до системи “КлієнтІнтернет-Банк”, надає згоду на обробку своїх
персональних даних Банку, як Володільцю бази
персональних даних, на наступних умовах:
9.2. Мета
обробки
персональних
даних:
здійснення Банком його статутної діяльності;
забезпечення відносин у сфері економічних,
фінансових послуг; відносин у сфері безпеки,
управління
кредитними
ризиками,
страхування; адміністративно-правових (в
тому числі, відносин у сфері державного
управління), податкових відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку та
аудиту; інших відносин для реалізації
положень Закону України «Про банки та
банківську діяльність»;
«Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні», «Про організацію формування та
обігу кредитних історій», нормативно
правових актів Національного банку
України,
Статуту АТ «КРЕДОБАНК»,
внутрішніх положень АТ «КРЕДОБАНК», а
також інших нормативно-правових актів
України,
що
регулюють
відповідні
відносини.
9.3. До персональних даних, які Банк, як
Володілець персональних даних Клієнта, має
право обробляти, належать: прізвище, ім'я,

по батькові, рік, місяць, дата і місце народження,
стать, адреса, громадянство, відомості про місце
роботи, освіту, контактна інформація (адреса
реєстрації, фактична домашня(і) адреса(и), номери
прямого офісного, домашнього і мобільного
телефонів, адреса електронної пошти та ін.),
фотографії, відомості про майновий стан, доходи,
сімейний стан, корпоративні права, інформація по
укладених правочинах; відомості, що містяться в
документах, що засвідчують особу, в тому числі
паспортні дані, ІПН, фотокопії паспортів, віз,
дозволів на роботу, водійських посвідчень,
службових
посвідчень,
інших
особистих
документів; будь-які інші персональні дані та
відомості, які надаються на виконання вимог
чинного законодавства та /або добровільно
Клієнтом Банку при заповненні заяв, анкет,
повідомлень, клопотань, інших документів, які
мають відношення до здійснення ним статутної
діяльності та можуть знадобитися Володільцю у
зв'язку із реалізацією мети обробки
персональних даних
9.4. Дії, які Банк як Володілець персональних даних,
має право вчиняти із персональними даними
Клієнта:
• Збір персональних даних в обсязі, необхідному для
досягнення мети обробки персональних даних, що
зазначена у п.9.2 даної Оферти.
• Обробку персональних даних, включаючи, але не
обмежуючись,
одержання,
систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення,
зміну), використання, поширення (в тому числі
передачу, включаючи транскордонну передачу будьяким розпорядникам чи третім особами на розсуд
Банку), знеособлення, блокування, знищення
персональних даних, а також будь-які інші дії

Оферта (пропозиція) АТ «КРЕДОБАНК» на укладення договору банківського вкладу «Стандарт on-line (Особливий)»
через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» (IFOBS) для Клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу:
пов'язані з обробкою персональних даних
відповідно до мети їх обробки.
• Персональні дані передаються розпорядникам
баз даних та третім особам, яких визначає
Банком самостійно. Клієнт погоджується з
тим, що Банк не зобов'язаний повідомляти
його про таку передачу.
• При обробці персональних даних Банк
здійснює всі необхідні організаційні та
технічні заходи для захисту персональних
даних від неправомірного або випадкового
доступу до них, знищення, перекручення,
блокування, відтворення, розповсюдження
персональних даних, а також інших
неправомірних дій.
• Клієнт повідомлений про те, що він у будьякий момент часу, письмово звернувшись до
Банку, має право запросити перелік імен і
адрес будь-яких одержувачів персональних
даних, ознайомитися з персональними
даними, звернутися з проханням про надання
додаткової інформації щодо зберігання і
обробки персональних даних або ж вимагати
внесення будь-яких необхідних змін до
персональних даних для їх уточнення.
9.5.
Банк цим Документом повідомляє
Клієнту про включення персональних
даних Клієнта, визначених в п.9.3. даної
Оферти, до бази даних «Автоматизована
банківська система «Б2» для обробки з
метою, визначеною в п.9.2. даної
Оферти.
9.6.
Згідно із Законом України «Про
захист персональних даних», Клієнт, як
Суб'єкт персональних даних має право:

• знати про місцезнаходження бази персональних
даних, яка містить його персональні дані, її
призначення
та
найменування,
місцезнаходження та / або місце проживання
(перебування) володільця чи розпорядника цієї
бази або дати відповідне доручення щодо
отримання цієї інформації уповноваженим ним
особам, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання
доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються
його персональні дані, що містяться у
відповідній базі персональних даних;
• на доступ до своїх персональних даних, що
містяться у відповідній базі персональних
даних;
• отримувати не пізніш як за тридцять
календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь
про те, чи зберігаються його персональні дані у
відповідній базі персональних даних, а також
отримувати зміст його персональних даних, які
зберігаються;
• пред'являти
вмотивовану
вимогу
із
запереченням
проти
обробки
своїх
персональних даних органами державної влади,
органами місцевого самоврядування при
здійсненні їхніх повноважень, передбачених
законом;
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни
або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником цієї бази,
якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від
незаконної обробки та випадкової втрати,

знищення, пошкодження у зв'язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх
наданням, а також на захист від надання відомостей,
що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися з питань захисту своїх прав щодо
персональних даних до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, до повноважень
яких належить здійснення захисту персональних
даних;
• застосовувати засоби правового захисту в разі
порушення законодавства про захист персональних
даних.

