Додаток 4
до Наказу №03-ОД
від 05.01.2016р.

.
Правила (договірні умови)
розміщення вкладів фізичних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
Сфера застосування Правил
Ці «Правила (договірні умови) розміщення вкладів фізичних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі –
Правила) є пропозицією до укладення договору банківського вкладу (депозиту) і застосовуються у
випадку укладення між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та Вкладником договору банківського вкладу
(депозиту).
Правила застосовуються і є невід’ємною частиною виключно Договору банківського вкладу
(депозиту), укладеного з посиланням на ці Правила з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».
Договір банківського вкладу (депозиту) іменується в цих Правилах «Договір». Під цим терміном
розуміється Договір, укладений з Вкладником з усіма додатками, а також з цими Правилами.
Правила не застосовуються для врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами,
стороною яких є ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», якщо такі договори не містять посилання на ці Правила.
У цих Правилах терміни використовуються у такому значенні
«Банк» - ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;
«валюта» - валюта України або іноземна валюта;
«Вклад» - грошові кошти, що розміщуються Вкладником на Рахунку в Банку згідно з умовами
Договору банківського вкладу (депозиту);
«Вкладник» - фізична особа, яка здійснює розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів
на Рахунку у Банку на договірних умовах;
«Дата виплати» - дата, в яку Банк повинен виплатити Вкладнику проценти за Вкладом;
«Дата внесення» - дата, в яку Вкладник розміщує грошові кошти на Рахунку;
«Дата повернення» - дата, в яку Банк повинен повернути Вкладнику грошові кошти розміщені на
Рахунку;
«Договір» - Договір банківського вкладу (депозиту) з усіма додатками, а також з цими Правилами,
які є невід’ємною частиною Договору у випадку його укладення між Банком та Вкладником;
«законодавство України» – чинне законодавство України, в тому числі нормативно-правові акти
Національного банку України (далі по тексту - НБУ);
«Заява» – документ, що заповнюється Вкладником для повернення суми Вкладу до Дати
повернення, та в інших випадках, передбачених Правилами;
«іноземна валюта» – валюта, що визнається конвертованою Національним банком України, у
відповідності до вимог законодавства України;
«національна валюта» – валюта України;
«операційний день» - частина робочого дня Банку, протягом якої приймаються від клієнтів
документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості,
здійснити їх обробку, передачу та виконання. Тривалість операційного дня встановлюється
банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах.
«операційний час», «післяопераційний час» – частина операційного дня банку, тривалість якої
встановлюється Банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах;
«Рахунок» - вкладний рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для розміщення Вкладу;
«Сторона» - Банк або Вкладник окремо;
«Сторони» - Банк та Вкладник разом;
«Фонд» – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
«Закон про банки» – Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 з
усіма змінами та доповненнями.
«Закон про систему гарантування» – Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» № 4452-VI від 23.02.2012 року з усіма змінами та доповненнями.
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до законодавства
України.

1

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору
1.1. За Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника або для нього Вклад та
зобов'язується виплачувати Вкладникові таку суму Вкладу та проценти на нього на умовах та в
порядку, встановлених Договором.
Вклад, залучений на умовах Договору, не є інвестиційним вкладом в розумінні законодавства
України та діючих тарифів Банку.
Залучення Вкладу підтверджується Договором та документами, що засвідчують
внесення/перерахування грошової суми (квитанція від заяви на переказ готівки, платіжне
доручення, тощо) та які відповідають вимогам законодавства України.
1.2. При надходженні грошових коштів від іншої особи вважається, що Вкладник погодився на
одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про Рахунок за Вкладом.
При цьому, поповнення Рахунку здійснюється іншою особою відповідно до вимог законодавства
України.
1.3. У разі внесення коштів у готівковій формі - повернення коштів здійснюється готівкою через
касу Банку або у безготівковій формі на рахунок зазначений Вкладником в Заяві, яка подається до
Банку не пізніше Дати повернення, якщо інше не встановлено цими Правилами та/або Договором.
У разі надходження коштів у безготівковій формі з поточного або іншого рахунку Вкладника,
кошти повертаються у безготівковій формі на зазначений Вкладником у Заяві рахунок.
1.4. Якщо Вклад розміщено в національній валюті, то Банк повертає Вкладникові суму Вкладу і
нараховані за ним проценти у валюті Вкладу.
Якщо Вклад розміщено в іноземній валюті, то у разі повернення суми Вкладу та/або виплати
нарахованих за ним процентів готівкою через касу, Банк повертає Вкладникові: цілу частину у
валюті Вкладу, дробову частину - у національній валюті за комерційним курсом купівлі Банком
іноземної валюти на Дату виплати/повернення. Таке правило може бути застосовано Банком при
поверненні суми Вкладу та/або виплати нарахованих за ним процентів в іноземній валюті до
частини такої суми, у разі відсутності в касі банку купюр, необхідного номіналом до десяти
одиниць валюти Вкладу.
1.5. У разі повернення коштів в безготівковій формі на рахунок згідно з умовами цього Договору
сума Вкладу і нараховані за ним проценти повертаються у валюті Вкладу.
Якщо Вклад розміщено в іноземній валюті, то у разі повернення коштів готівкою згідно з умовами
цього Договору, за заявою Вкладника Банк може повернути Вкладникові суму Вкладу і нараховані
за ним проценти у національній валюті за комерційним курсом купівлі Банком іноземної валюти на
Дату виплати.
1.6. У разі, якщо Вкладник не вимагає повернення Вкладу в Дату повернення і Договором не
встановлений рахунок для повернення Вкладу та нарахованих процентів (крім випадків,
встановлених пунктом 2.9. цих Правил), то на суму Вкладу Банк в подальшому не нараховує
Вкладнику проценти за строк знаходження такої суми коштів в Банку, який починається з Дати
повернення. В такому випадку Вкладник може отримати Вклад та нараховані проценти через касу
Банку (або ініціювати переказ на рахунок, у разі надходження коштів у безготівковій формі), в
будь-який робочий день Банку.
1.7. За час зберігання та користування коштами Банк нараховує й виплачує Вкладнику проценти на
суму Вкладу за ставкою встановленою у Договорі або іншою ставкою згідно з умовами Договору.
1.7.1.
У разі подовження строку дії Договору процентна ставка на новий строк
встановлюється у розмірі базової процентної ставки по даному виду вкладу, що діє на дату
подовження строку дії Договору.
1.7.2.
Проценти нараховуються на суму Вкладу, що розміщена на Рахунку від дня, наступного
за Датою внесення, до дня, що передує Даті повернення. У разі дострокового розірвання
Договору (у випадку якщо це передбачено умовами Договору) проценти нараховуються до дня,
що передує дню розірвання Договору (крім випадків, встановлених пунктом 2.9. цих Правил). З
урахуванням зазначеної у цьому пункті Правил умови, проценти нараховуються методом
«факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році.
1.8. Якщо Вклад розміщено на умовах щомісячної виплати процентів, то нараховані проценти за
Договором перераховуються Вкладнику щомісячно на рахунок зазначений у Договорі або
сплачуються готівкою через касу Банку.
1.8.1.
Нараховані проценти за Договором можуть бути отримані Вкладником протягом строку
дії договору починаючи з першого робочого дня в Банку кожного місяця наступного за місяцем
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внесення Вкладу (Дата виплати). У випадку подовження строку дії Договору Сторонами, виплата
нарахованих процентів здійснюється наступного місяця протягом строку дії Договору, якщо інше
не передбачено Договором або додатковими угодами до нього.
1.8.2.
Якщо Дата виплати припадає на святковий, вихідний або неробочий день Банку,
виплата процентів проводиться в перший робочий день Банку, наступний за Датою виплати.
Проценти, не отримані Вкладником у Дату виплати, можуть бути отримані в будь-який робочий
день Банку після Дати виплати протягом строку дії Договору.
1.9. Якщо Вклад розміщено на умовах виплати процентів наприкінці строку, то нараховані
проценти за Договором сплачуються Вкладникові наприкінці строку дії Договору на рахунок
зазначений у Договорі або сплачуються готівкою через касу Банку.
1.10. Банк повертає Вкладнику кошти, перераховані останнім до Банку без зарахування їх на
Рахунок, у разі:
якщо у термін Дати внесення Вкладник перерахував до Банку грошові кошти в сумі, яка не
відповідає розміру суми Вкладу, зазначеному у Договорі (або початковій сумі Вкладу, визначеній
у Договорі Вкладу на вимогу «ВІЛЬНИЙ ДОСТУП»), або
якщо Вкладник перерахував до Банку грошові кошти незалежно від суми раніше або пізніше
строку, визначеного Договором.
Кошти, які надійшли до Банку та згідно з умовами цього пункту Правил не можуть бути зараховані
на Рахунок, Банк повертає на той самий рахунок, з якого такі кошти були перераховані до Банку,
не пізніше наступного робочого дня Банку, що слідує за датою їх перерахування до Банку. У
випадку готівкового внесення коштів у вищезазначених випадках, Банк не приймає такі кошти та
повідомляє про неможливість зарахування останніх на Рахунок.
1.11. Протягом строку дії Договору до дати, визначеної в Договорі, Вкладник або інша особа має
право поповнювати Рахунок, при цьому сума кожного поповнення повинна бути не менше ніж та,
що зазначена в Договорі.
1.12. Відповідно до вимог чинного законодавства України Банк в якості податкового
агента здійснює утримання податку з доходів фізичних осіб в розмірі 20 % або в іншому
(меншому/більшому) розмірі, що буде зазначений у відповідному нормативно-правовому акті, з
суми нарахованих процентів на Вклад з подальшою сплатою (перерахуванням) утриманого
податку до бюджету.
1.13. Умови гарантування Фондом відшкодування коштів за Вкладом.
1.13.1. Фонд, з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством України, гарантує
кожному Вкладнику Банку відшкодування коштів за його Вкладом. Фонд відшкодовує кошти в
розмірі Вкладу, включаючи проценти, станом на день початку процедури виведення Фондом
Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами
(депозитами), встановленого на цей день, незалежно від кількості Вкладів Вкладника в Банку.
Cума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (депозитами) публікується на
офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за посиланням http://www.fg.gov.ua/dliavkladnykiv/umovy-harantuvannia.
Перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами (депозитами), зазначений у статті
26 Закону про систему гарантування. Ознайомитись із зазначеною інформацією можна на
офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за наступним посиланням http://www.fg.gov.ua/dliavkladnykiv/umovy-harantuvannia.
1.13.2. Відшкодування коштів за Вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті
національній валюті України після перерахування суми Вкладу за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, встановлених НБУ на день початку процедури виведення Банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону про систему гарантування (у
разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав,
визначених частиною другою статті 77 Закону про банки, – за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, встановленим НБУ на день початку ліквідації банку).
1.13.3. У випадку внесення змін в чинне законодавство України щодо гарантування вкладів
фізичних осіб, в тому числі, але не виключно, в Закон про систему гарантування, гарантії за
Вкладом, обумовлені цими Умовами, застосовуються з урахуванням таких змін.
2. Умови та порядок обслуговування Вкладу
2.1. Повернення Вкладу здійснюється в Дату повернення, зазначену в Договорі, крім випадків,
встановлених пунктом 2.9. цих Правил.
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2.1.1.
У випадку якщо повернення Вкладу та нарахованих процентів відбувається через касу
Банку (з урахуванням умов п. 1.3. Правил), але Вкладник не звернувся для фактичного отримання
Вкладу в Дату повернення та не отримав проценти, до суми Вкладу та нарахованих процентів
застосовуються умови п. 1.6. Правил.
2.1.2.
Якщо Вкладник бажає повернути Вклад шляхом перерахування грошових коштів на
власний рахунок, то він повинен звернутися до Банку з Заявою не пізніше Дати повернення та
зазначити в ній рахунок, на який необхідно перерахувати Вклад та нараховані проценти.
2.2. Повернення Вкладу або його частини до настання Дати повернення, зазначеної в Договорі,
забороняється. Зазначена заборона не застосовується до Вкладу «Вільний доступ» (п. 2.8. цих
Правил), а також до договорів, укладених до 06.06.2015р. Банк має право встановити в Договорі
можливість повернення Вкладнику Вкладу або його частини до настання Дати повернення.
2.3. Якщо Дата повернення або дата дострокового повернення Вкладу (у випадку якщо така
можливість передбачається умовами Договору) припадає на святковий, вихідний або неробочий
день Банку, то виконання Банком своїх зобов’язань щодо повернення Вкладу та виплати
нарахованих за Вкладом процентів переноситься на наступний за ним перший робочий день
Банку без нарахування процентів за додатковий час перебування коштів на Рахунку.
2.4. У випадку зміни або припинення дії продукту, на умовах якого розміщено Вклад за
Договором, Банк за 7 (сім) календарних днів до дати припинення дії/зміни такого продукту, а у
випадку з вкладом «Оперативний» - за 4 (чотири) календарних дні, повідомляє Вкладника про
таке(у) припинення дії/зміну та про нові умови на яких буде подовжено дію існуючих вкладів
шляхом розміщення повідомлень у приміщенні Банку та/або на сайті ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
www.eurobank-ua.com.
2.5. У випадку якщо в Договорі передбачається можливість дострокового розірвання Договору з
ініціативи Вкладника та, відповідно, дострокове повернення Вкладу, Банк в день такого
дострокового повернення перераховує (за фактичний строк знаходження коштів на Рахунку, з
урахуванням умов п. 1.7.2 Правил) та виплачує Вкладнику проценти за ставкою, розмір якої
встановлений в Договорі або у цих Правилах на випадок дострокового розірвання Договору. При
поверненні Вкладу Банк утримує із суми Вкладу зайво виплачену Вкладнику суму процентів за
Договором.
Укладаючи Договір, Вкладник дає Банку згоду на вчинення дій, передбачених цим пунктом
Правил.
2.6. Банк має право відмовити Вкладникові в здійсненні фінансової операції у випадку
встановлення, що така операція містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом» та/або в інших випадках, визначених законодавством України.
2.7. Банк має право вимагати у Вкладника надання документів і відомостей, необхідних для
з'ясування його особистості, суті діяльності, фінансового стану, законності перебування на
території України та джерел походження готівкових грошових коштів в іноземній та/або
національній валюті згідно з законодавством України. У випадку ненадання Вкладником
необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання неправдивих документів чи
відомостей про себе, Банк має право відмовити Вкладникові в його обслуговуванні.
2.8. Особливості Вкладу на вимогу «Вільний доступ».
2.8.1.
На Рахунок не здійснюється зарахування виплат пенсійного та соціальноорієнтованого призначення, передбачених законодавством України.
2.8.2.
Банк не здійснює за Рахунком розрахункові операції і не приймає платіжні документи
Клієнта.
2.8.3.
Протягом строку дії Договору Вкладник або інша особа має право поповнювати
Рахунок, при цьому сума кожного поповнення повинна бути не менше ніж та, що зазначена в
умовах вкладу.
Протягом строку дії Договору Вкладник має право знімати з Рахунку грошові кошти, але при цьому
Вкладник зобов’язаний підтримувати на Рахунку незнижуваний (мінімальний) залишок коштів,
зазначений у Договорі.
Заява про повернення вкладу або частини вкладу на вимогу «Вільний доступ» подається
Вкладником не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати повернення вкладу або частини
вкладу, при цьому, в разі надходження такої заяви в післяопераційний час, датою надходження
такої заяви вважається наступний робочий день. Заява про повернення вкладу або частини
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вкладу може бути подана у вигляді платіжного доручення або в іншій формі, узгодженій
Сторонами.
Якщо Вкладник ініціює зняття коштів з Рахунку у сумі, після зняття якої залишок коштів на такому
Рахунку буде меншим за встановлений Договором незнижуваний (мінімальний) залишок,
вважається, що цією дією Вкладник ініціює припинення Договору, внаслідок чого Вкладнику
видаються всі кошти, що знаходяться на Рахунку, Договір вважається припиненим, а Рахунок
закривається.
Якщо в результаті списання коштів з Рахунку з ініціативи стягувача (зокрема, у випадку списання
коштів на виконання рішення суду тощо) залишок коштів на Рахунку Вкладника стає меншим за
встановлений Договором незнижуваний (мінімальний) залишок, але не дорівнює нулю, Договір
не вважається припиненим, та Рахунок не закривається; якщо залишок дорівнює нулю, рахунок
закривається і Договір вважається припиненим.
2.8.4.
Підписуючи Договір, Вкладник погоджується з тим, що Банк має право
встановлювати нові та/або змінювати чинні тарифи та/або процентну ставку, за якою здійснюється
нарахування процентів за Вкладом на вимогу «Вільний доступ».
Про встановлення нових та/або зміну діючих тарифів та/або процентної ставки, Банк повідомляє
Вкладника шляхом розміщення відповідних повідомлень у приміщенні Банку та/або на сайті ПАТ
КБ «ЄВРОБАНК» www.eurobank-ua.com та/або іншим способом не пізніше ніж за 3 (три)
календарних дні до дати вступу в дію нових тарифів та/або процентної ставки.
Якщо Вкладник не згоден зі встановлюваним розміром процентної ставки та письмово повідомив
про це Банк до дати вступу в дію нових тарифів та/або процентної ставки, Договір припиняє свою
дію з дня, в який починає діяти нова процентна ставка згідно з вимогами підпунктів 2.4., 2.8. цих
Правил, а всі кошти, що знаходяться на Рахунку повертаються Вкладнику через касу Банку або на
рахунок, вказаний Вкладником в Заяві. У випадку неможливості здійснити таке повернення, до
суми Вкладу та нарахованих процентів застосовуються умови п. 1.6. Правил.
2.8.5 Проценти за вкладом нараховуються в останній робочий день місяця за період з останнього
календарного дня попереднього місяця до дня, що передує останньому календарному дню
поточного місяця, на суму коштів, що фактично розміщувалися на вкладному рахунку станом на
кінець кожного календарного дня місяця. Проценти не нараховуються за день в який проводиться
закриття Рахунку та за день Дати внесення. Проценти нараховуються методом «факт/факт», тобто
виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році.
2.9. Особливості Вкладу «Оперативний».
2.9.1. Вклад залучається на строк 5 (п’ять) днів, при цьому, у випадку якщо до Дати повернення
Вкладу до Банку не надійде заява Вкладника про повернення йому суми Вкладу у Дату
повернення, Договір вважається пролонгованим, починаючи з наступного календарного дня з
Дати повернення на такий же строк з процентною ставкою, що діє в Банку на дату пролонгації.
2.9.2. Під час пролонгації Вкладу здійснюється капіталізація нарахованих процентів шляхом їх
приєднання до cуми Вкладу, при цьому база для нарахування процентів на наступний період
строку дії Вкладу збільшується на суму приєднаних процентів. У випадку, якщо дата пролонгації
припадає на неробочий день, нараховані проценти приєднуються до Вкладу у перший робочий
день після пролонгації Вкладу.
2.9.3. У випадку дострокового розірвання Договору, укладеного до 06.06.2015р., проценти
нараховані до дати останньої пролонгації виплачуються в повному обсязі, а проценти за період з
дати останньої пролонгації до дати дострокового розірвання нараховуються за ставкою 0% (нуль
процентів) річних.
2.10. Особливості Вкладу «iDepo».
2.10.1. Повернення Вкладу або його частини до настання Дати закінчення, зазначеної в Договорі,
забороняється. Банк має право передбачити в Договорі можливість дострокового вважається
ініціюванням дострокового повернення усієї суми Вкладу.
Дострокове повернення вкладу здійснюється на підставі відповідного повідомлення, що створене
за допомогою форми на сайті банку в мережі Інтернет за адресою www.eurobank-ua.com, а також
направлення засобами поштового зв’язку в Банк заяви про дострокове повернення вкладу за
формою, що наведена на сайті Банку та підписану Вкладником власноруч.
Таку Заяву Вкладник подає не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні Банку до дати в яку бажає
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повернути Вклад.
При достроковому поверненні вкладу сума вкладу та нараховані та несплачені відсотки
перераховуються за реквізитами, що вказані в розділі «Реквізити для повернення вкладу».
2.4. Якщо Дата закінчення або дата дострокового повернення Вкладу припадає на святковий,
вихідний або неробочий день Банку, то виконання Банком своїх зобов’язань щодо повернення
Вкладу та виплати нарахованих за Вкладом процентів переноситься на наступний за ним перший
робочий день Банку без нарахування процентів за додатковий час перебування коштів на Рахунку.
2.5. У випадку зміни або припинення дії продукту на умовах якого розміщено Вклад за Договором,
Банк за 7 (сім) календарних днів до дати припинення дії/зміни такого продукту, повідомляє
Вкладника про таке(у) припинення дії/зміну та про нові умови на яких буде подовжено дію
існуючих вкладів шляхом розміщення повідомлень у приміщенні Банку та/або на сайті ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» www.eurobank-ua.com.
2.6. У разі дострокового розірвання вкладу в період первинного (визначеного в п.1.3.3.) строку
розміщення вкладу, сплачена авансом додаткова сума процентів у розмірі, що визначений п.1.3.2.
повертається Вкладником Банку в повному обсязі.
Укладаючи Договір, Вкладник дає Банку згоду на вчинення дій, передбачених цим пунктом та
доручає Банку утримати суму надлишково сплачених процентів (у тому числі шляхом авансової
виплати) з коштів до повернення (сума вкладу та нараховані проценти).
2.7. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Вкладника, Банк в день такого
дострокового повернення перераховує (за фактичний строк знаходження коштів на Рахунку, з
урахуванням умов п.1.7.) та виплачує Вкладнику проценти за ставкою, розмір якої встановлений в
п.1.3.5. Договору на випадок дострокового розірвання Договору. При поверненні Вкладу Банк
утримує із суми Вкладу зайво виплачену Вкладнику суму процентів за Договором.
Укладаючи Договір, Вкладник дає Банку згоду на вчинення дій, передбачених цим пунктом
Договору.

Розділ 3. Обов’язки Сторін
3.1. Банк зобов'язується:
3.1.1.
Нести повну відповідальність за збереження коштів Вкладника, розміщених згідно з
умовами Договору.
3.1.2.
Прийняти на зберігання від Вкладника або для нього грошові кошти (Вклад) на Рахунок
згідно з вимогами законодавства України, умовами Договору та своєчасно здійснювати операції
за цим Рахунком.
3.1.3.
Проводити нарахування та виплату процентів на умовах визначених Договором з
урахуванням цих Правил та вимог податкового законодавства України.
3.1.4.
Повернути Вклад відповідно до умов, встановлених Договором з урахуванням цих
Правил.
3.1.5.
Зберігати таємницю операцій за Рахунком Вкладника (банківську таємницю) відповідно
до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Договору з урахуванням цих Правил.
3.2. Вкладник зобов'язується:
3.2.1.
Внести кошти на Рахунок у сумі та в строк, визначений умовами Договору.
3.2.2.
У разі зміни місця проживання письмово повідомити про це Банк у 3-денний строк з
моменту зміни місця проживання.
3.2.3.
У випадку зміни вимог НБУ щодо документів, необхідних для відкриття й проведення
операцій за Рахунком, протягом одного місяця надати запитувані Банком документи чи
інформацію.
3.2.4.
Надавати за вимогою Банку в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для
з'ясування особистості, суті діяльності і фінансового стану, законності перебування на території
України та джерел походження готівкових грошових коштів в іноземній та/або національній
валюті згідно з законодавством України.
Розділ 4. Відповідальність Сторін, порядок розгляду спорів
4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть
відповідальність у відповідності до законодавства України.
4.2. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі
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недосягнення згоди - у суді.
4.3. Банк несе відповідальність за розголошення банківської таємниці відповідно до чинного
законодавства України.
Розділ 5. Форс-мажор
5.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов'язань за Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких
відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії
третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, Урядових Постанов і розпоряджень державних
органів, актів нормативного й ненормативного характеру НБУ, що прямо або побічно
забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за
Договором, тощо (далі - форс-мажор), але не обмежуються ними. При наявності форс-мажорних
обставин строк виконання зобов'язань, за Договором, відсувається відповідно на строк дії цих
обставин.
5.2. Сторони домовились, що при наявності форс-мажорних обставин, кожна зі Сторін інформує
одна одну негайно та не вимагає від іншої Сторони відшкодування можливих збитків.
Розділ 6. Інші умови
6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами і діє до
фактичної дати отримання Вкладником коштів в Банку, якщо дію Договору не буде припинено
згідно з вимогами інших пунктів Договору.
У випадку ненадходження коштів на Рахунок в термін, визначений в Договорі, Договір
вважається неукладеним та Рахунок закривається.
6.2. Рахунок закривається Банком після повернення коштів Вкладникові чи списання їх з рахунку
за інших підстав.
6.3. Якщо на дату припинення дії Договору Банк не матиме можливості повернути кошти
Вкладнику (не відомі рахунки Вкладника та/або закриті рахунки Вкладника та/або невідоме
місцезнаходження Вкладника та/або нез’явлення Вкладника для отримання коштів, тощо), то на
суму Вкладу Банк в подальшому не нараховує Вкладнику проценти за строк знаходження такої
суми коштів в Банку, який починається з дати припинення дії Договору. В такому випадку
Вкладник може отримати Вклад та нараховані проценти через касу Банку (або на рахунок, з якого
перераховувалась сума Вкладу), в будь-який робочий день Банку.
6.4. Правила є загальнодоступними, розроблені на невизначений строк та набирають чинності з
дати їх розміщення на сайті www.eurobank-ua.com та/або у відділеннях Банку.
6.5. Правила можуть бути скасовані або до них Банком можуть бути внесені зміни, про що Банк
повідомляє шляхом розміщення змін до Правил та/або Правил в новій редакції на сайті
www.eurobank-ua.com та/або у відділеннях Банку та/або у виписках з Рахунку за 7 (сім)
календарних днів до набрання чинності відповідних змін.
Укладаючи Договір, Вкладник погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або
Договору, який викладено у цьому пункті.
Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Правил, не
потребують додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з
дати, що буде вказана у вищевказаних повідомленнях.
Вкладник, при незгоді зі зміною Правил зобов’язаний письмово повідомити про це Банк до
набрання чинності відповідних змін для вирішення питання про дострокове розірвання Договору і
закриття Рахунку в порядку, передбаченому Договором з урахуванням цих Правил та чинним
законодавством України.
У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та
Вкладниками, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у останній редакції, що
була чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Банком
та Вкладником.
6.6. Договір складається в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із Сторін.
6.7. Під час дії Договору Вкладник не може: здійснювати відступлення прав за Договором третім
особам без попереднього письмового погодження Банком; обтяжувати права за Договором
заставою без попереднього письмового погодження Банком; припиняти будь-які зобов’язання
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перед Банком, що виникають із будь-яких підстав, шляхом зарахування зустрічних однорідних
вимог за ініціативою Вкладника.
6.8. Уклавши Договір, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати,
використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Вкладника, відомі Банку та/або
третім особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та
комерційну таємницю):
- необхідну для укладання договорів страхування – до/від/через страхових(і) компаній(ї);
- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення
боргу – до/від/через відповідних фізичних та юридичних осіб;
- необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх
функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами
(організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або
послуги стосуються основної діяльності Банку, яку він здійснює на підставі отриманих
банківської ліцензії та письмових дозволів;
- необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України.
Своїм підписом під Договором Вкладник засвідчує, що він розуміє та погоджується з
режимом використання інформації, що зазначений у цьому пункті Правил.
6.9. За наявності у Вкладника простроченої заборгованості перед Банком, що виникла з будь-яких
зобов’язань або простроченої заборгованості інших осіб з якими Вкладник несе солідарну або
субсидіарну відповідальність, Вкладник доручає Банку здійснити договірне списання суми Вкладу
з Рахунку (частки Вкладу/Вкладного траншу та/або нарахованих процентів) та доручає Банку при
настанні строків платежів, визначених в таких договорах та цих Правилах, списувати суми, що
належать до сплати Вкладником Банку відповідно до умов договорів, із застосуванням
договірного списання у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
При цьому, з метою здійснення Банком права договірного списання, передбаченого у першому
абзаці цього пункту Правил, у разі відсутності або недостатності у Вкладника на його Рахунку
коштів в національній валюті у сумі, необхідній для сплати Банку сум, що належать до сплати
Вкладником Банку відповідно до умов договорів, Вкладник доручає, а Банк має право здійснити
від імені Вкладника продаж іноземної валюти, що обліковується на рахунках Вкладника, відкритих
в Банку (в тому числі у його філіях та відділеннях), в розмірі, еквівалентному сумі, що необхідна
для оплати Банку відповідної суми, визначеної згідно з договорами. Сума іноземної валюти,
зазначена вище, розраховується та її продаж здійснюється за курсом купівлі іноземної валюти
Банком для клієнтів на день здійснення її продажу.
Також з метою здійснення Банком права договірного списання, передбаченого у першому абзаці
цього пункту Правил, у разі відсутності або недостатності у Вкладника на його Рахунку коштів в
іноземній валюті у сумі, необхідній для сплати Банку сум, що належать до сплати Вкладником
Банку відповідно до умов договорів, Вкладник доручає, а Банк має право здійснити від імені
Вкладника купівлю іноземної валюти за гривню, що обліковується на рахунках Вкладника,
відкритих в Банку (в тому числі у його філіях та відділеннях), в розмірі, еквівалентному сумі, що
необхідна для оплати Банку відповідної суми, визначеної згідно з договорами. Сума іноземної
валюти, зазначена вище, розраховується та її купівля здійснюється за курсом продажу іноземної
валюти Банком для клієнтів на день здійснення її продажу.
6.10. Взаємовідносини Сторін, не визначені Договором, регулюються законодавством України.
6.11. Банк інформує Вкладника про те, що Банк є учасником Фонду, та у випадку неможливості
одержання Вкладу у відповідності до умов Договору, яка настає з дня призначення ліквідатора
Банку, Вкладник може звернутися до Фонду для повернення такого Вкладу згідно з чинним
законодавством України.
Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, у випадку виведення Банку з ринку,
не зважаючи на строк розміщення Вкладу, нарахування процентів за Вкладом припиняється в
останній день перед початком процедури виведення Фондом Банку з ринку (у разі прийняття НБУ
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону про банки - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії
та ліквідацію Банку).
6.12. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. N 2297-VI
Вкладник надає згоду Банку на збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, обробку, знеособлення, знищення будь-яких персональних даних Вкладника та/або
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доступ третіх осіб у відповідності до законодавства України до будь-яких персональних даних
Клієнта з метою здійснення Банком банківської та/або господарської діяльності та/або виконання
Банком зобов’язань за Правилами та Договором. Зазначена в цьому пункті згода Вкладника є
безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії.

Голова Правління
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Кобзев О.М.
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Додаток № 1
до Правил (договірних умов)
розміщення вкладів фізичних осіб
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Зразок заяви на повернення вкладу

_____________________________________
(кому: посада та П.І.Б. уповноваженої особи
Банку)
_____________________________________
_____________________________________
(П.І.Б. особи Вкладника)
_____________________________________

Заява на повернення вкладу

Прошу, згідно з умовами Договору банківського вкладу «__________________» №__________
від «___» ___________ 200__ року, повернути «__» ________ 200_р. суму коштів у розмірі _________
(__________) шляхом
-

перерахування на рахунок № _____________ код банку (МФО) _________.

-

виплати коштів через касу Банку1.

«____» ___________ 20__ р.

1

_________________________
(підпис Вкладника)

Вибрати необхідне, інший варіант вилучити.
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