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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Правила обслуговування рахунків фізичних осіб у ПАТ АКБ «Львів» (надалі – Правила) визначають
підстави, порядок та умови надання фізичним особам банківських послуг щодо:


відкриття та обслуговування банківських рахунків (поточних/ карткових/ вкладних (депозитних));

 розміщення/облік на рахунках (поточних/ карткових/ вкладних (депозитних)) коштів Клієнтів в
національній/іноземній валюті, банківських металах та їх повернення з виплатою обумовлених
сторонами процентів;


виготовлення та обслуговування платіжної картки (надалі – ПК);

 встановлення Клієнту для здійснення операцій з використанням ПК ліміту кредитування, у розмірі
та на умовах, обумовлених цими Правилами та Договором;
 купівлі/продажу/конвертації валюти /банківських металів на міжбанківському валютному
ринку;обслуговування Клієнтів у Системі дистанційного обслуговування «BANK LVIV ONLINE»
(надалі – Банківські послуги).
1.2. Дія Правил поширюється на правовідносини між ПАТ АКБ «Львів» (надалі – Банк) і фізичними
особами, які вирішили скористатися Банківськими послугами (надалі – Клієнт/ти).
1.3. Правила не обмежують кола Клієнтів і є однаковими для всіх Клієнтів, за винятком тих, кому
законом надані відповідні пільги.
1.4. Банківські послуги надаються Клієнтам на підставі, в порядку та відповідно до:


Правил;



договорів, укладених між Банком і Клієнтом в рамках цих Правил (надалі – Договір);



діючих в Банку тарифів, ставок;



чинного законодавства України.

1.5. Шляхом укладення Договору, Клієнт і Банк приймають на себе всі права та обов’язки, обумовлені
цими Правилами, Договором і чинним законодавством України.
1.6. Шляхом укладення Договору, Клієнт надає свою згоду на:
 збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про особу
Клієнта та його фінансовий стан (далі – Персональні дані), із будь-якою метою їх обробки, що
визначається Банком, в тому числі з метою пропозиції йому будь-яких нових банківських послуг та/або
встановлення ділових відносин між Клієнтом та Банком на підставі будь-яких цивільно-правових
договорів. Обсяг Персональних даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних
даних Клієнта та які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається сторонами,
як будь-яка інформація про Клієнта та/або умови Договору, що стала відома Банку при встановленні
відносин із Клієнтом.
 зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Клієнта, шляхом розміщення
відповідного повідомлення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет www.banklviv.com та/або
шляхом направлення СМС-повідомлення на вказаний Клієнтом номер телефону. Згода Клієнта на
обробку Персональних даних Клієнта, що надана останнім згідно з умовами цього пункту не вимагає
здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта третім особам згідно з нормами
ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Крім того, Клієнт підтверджує, що йому
повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету
обробки Персональних даних Клієнта, в тому числі збору Персональних даних Клієнта;
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 збирання, зберігання, використання та поширення через Бюро Кредитних історій інформації щодо
Клієнта, в обсягах та в порядку, передбаченому Законом України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій», іншими нормативно – правовими актами;
 розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у випадках, в порядку та відповідно до
чинного законодавства України, в тому числі, при необхідності захисту прав і законних інтересів Банку.
Розкриття відомостей, які відносяться до банківської таємниці, здійснюється в суворій відповідності до
законодавства України.
1.7. Офіційне опублікування цих Правил з метою ознайомлення Клієнтів з їх змістом здійснюється
Банком шляхом розміщення тексту Правил на Інтернет-сайті Банку www.banklviv.com та в приміщеннях
Банку в доступному для Клієнтів місці. Банк також на вимогу Клієнта надає йому для ознайомлення
Правила на паперовому носії.
1.8. Укладаючи Договір Клієнт тим самим погоджується з Правилами та приймає на себе права та
обов’язки, що передбачені цим документом.
1.9. Банк вправі змінювати рахунки Клієнтів у випадках, передбачених нормативно-правовими актами
України та згідно з ними, зокрема але не виключно, у разі: проведення реорганізації в межах одного
банку; проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення; зміни
місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку; зміни порядку бухгалтерського обліку
рахунків клієнтів (у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох
років і більше та на яких є залишки коштів), у разі зміни умов договору банківського вкладу.
Про зміну рахунків Банк, завчасно, повідомляє всіх Клієнтів шляхом оприлюднення такої інформації на
Інтернет-сайті Банку www.banklviv.com та в приміщеннях Банку в доступному для Клієнтів місці.
1.10.

Терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у таких значеннях:

Банк – в залежності від контексту, ПАТ АКБ «Львів» як юридична особа, його філії, відділення,
відокремлені структурні підрозділи.
Банківський день - день, протягом якого банк здійснює безготівкові розрахунки (банківські операції,
пов’язані з проведенням банківських електронних розрахункових документів через систему електронних
платежів національного банку України).
Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки
отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів,
унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком
на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді;
Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний
брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи,
які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, в тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Браузер – програмне забезпечення, встановлене на комп’ютері, яким користується Клієнт, призначене
для пошуку та перегляду веб-сторінок мережі Інтернет.
Виписка з Рахунку – звіт/підтвердження руху коштів на Рахунку за проведеними операціями, стан
рахунку, який надається Банком на вимогу Клієнта.
Вигодонабувач – особа, на користь якої відкрито Вкладний рахунок, в тому числі неповнолітня фізична
особа віком до 18 років.
Виконання грошового зобов’язання перед Банком – фактичне поступлення коштів на Рахунок у
Банківський день. При цьому, у випадку виконання Клієнтом грошового зобов’язання шляхом
Безготівкових розрахунків з Поповнення Рахунку/Карткового рахунку, зокрема але не виключно, через:
- електронний переказ;

4

Правила обслуговування рахунків фізичних осіб у
ПАТ АКБ «Львів»
- внесення коштів через POS – термінал;
- платіжний термінал;
- перерахування коштів з рахунку на рахунок,
Виконанням грошового зобов’язання перед Банком є фактичне поступлення коштів на Рахунок у
Банківський день, яке відбувається після відповідної зміни Ліміту Картки (для випадку з Картковим
рахунком) та спливу Технологічного проміжку часу.
Вклад (депозит) – кошти, у валюті України, або іноземній валюті, або банківських металах, які Банк
прийняв від Вкладника або надійшли для Вкладника на договірних засадах на визначений строк
зберігання чи без зазначення такого строку, під процент і підлягають виплаті Вкладнику відповідно до
умов Договору та чинного законодавства України.
Вкладник – фізична особа, яка здійснила розміщення коштів на відповідний Рахунок у Банку.
Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для зберігання Вкладу
на умовах визначених цими Правилами та Договором.
Держатель ПК - особа, яка на законних підставах використовує ПК (основну та/або додаткову).
Дистанційне розпорядження рахунками – операції з розпорядження коштами (переказ коштів з одного
рахунку на інший рахунок у Банку або за межі Банку, зважаючи на режим використання рахунків,
погашення кредитів, розміщення вкладів, тощо), що знаходяться на рахунках Клієнта, які здійснюються
за допомогою Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online», шляхом
формування електронних розрахункових документів, підписаних Кодом підтвердження, а також
здійснення інших банківських операцій.
Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних
організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме:
директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на
найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях,
члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
Доступ – наданий Банком Клієнту, на підставі укладення відповідно Договору та приєднання до цих
Правил, який має відкритий у Банку рахунок, на перегляд інформації по всіх Рахунках Клієнта,
формування звітів про рух коштів за цими рахунками, а також здійснення дистанційного розпорядження
рахунками.
Електронний розрахунковий документ – розрахунковий документ, в якому інформація представлена у
формі електронних даних та містить доручення Клієнта переказати грошові кошти з одного рахунку на
інший рахунок (власний або третьої особи), містить обов’язкові для виконання такого доручення
реквізити та підтверджений (підписаний) отриманим від Банку Кодом, який вважається електронним
підписом Клієнта.
Залишок коштів на Рахунку – сума коштів, яка обліковується на Рахунку після здійснення Клієнтом
фінансової (их) операції (й) і яка може бути використана Клієнтом, за мінусом Суми незнижувального
залишку та без врахування Ліміту кредитування.
Зарахування коштів на Рахунок – фактичне поступлення коштів на Рахунок, за результатом якого
Залишок коштів на Рахунку збільшується на суму коштів, які поступили на Рахунок.
Ідентифікаційні дані Клієнта - індивідуальні дані Клієнта, що ідентифікують його в Системи
дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online», зокрема: Логін – Ім‘я Клієнта,
присвоєне Клієнту, та Пароль (в т. ч. Пароль для першого входу).
Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх
трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду,
міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени
верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають
оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у
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справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних,
управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники
керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
Картковий рахунок – рахунок Клієнта, відкритий у Банку, на якому обліковуються операції за платіжною
(ими) карткою (ами) Клієнта.
Клієнт – фізична особа, яка приєдналась до цих Правил, шляхом укладення відповідного Договору із
Банком.
Код підтвердження – одноразова комбінація цифр згенерована для підтвердження здійснення
банківської операції в системах дистанційного обслуговування клієнтів з визначеним терміном
використання. Код підтвердження надається Клієнту шляхом відправлення СМС-повідомлення на номер
мобільного телефону Клієнта, та використовується ним при підтвердженні Електронного розрахункового
документа чи іншої дії Клієнта в Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv
Online».
Ліміт кредитування – заздалегідь обумовлена Договором сума коштів, в межах якої Банк надає кредити
(овердрафти/технічні овердрафти).
Ліміт витрат – сума грошових коштів, що обліковуються на Рахунку, які Клієнт може використовувати.
Ліміт витрат може складатись із Залишку коштів на Рахунку за мінусом Суми незнижувального залишку
та за плюсом суми встановленого Банком Ліміту кредитування.
Ліміт Картки – обмеження суми коштів, в межах якої Клієнт може здійснювати фінансові операції за
Картковим рахунком. Ліміт Картки складається із Залишку коштів на Картковому рахунку за мінусом
Суми незнижувального залишку та за плюсом суми встановленого Банком Ліміту кредитування. За
відсутністю таких, Ліміт Картки складається із Залишку коштів на Картковому рахунку.
Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх
трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України,
члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших
центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України;
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби
безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його
заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової
палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і
повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України,
начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних
територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники
адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств,
господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники
керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.
Номер мобільного телефону Клієнта – номер мобільного телефону Клієнта, який використовується ним
для роботи в Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online».
Номер рахунку Клієнта - номер поточного, карткового або вкладного рахунку Клієнта, який
автоматично формується у АБС Банку та складається виключно з цифр, без символів, знаків, букв, тощо.
Комбінація цифр, символів, знаків, букв, тощо, які можуть бути розміщені після Номера рахунку і
відділені від нього знаками (символами) носять виключно технічне призначення для
внутрішньобанківського використання у АБС Банку та не є складовою номера рахунку.
Овердрафт – короткостроковий кредит, який надається Клієнту у випадку перевищення суми операції
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над Залишком коштів на Рахунку, в межах заздалегідь обумовленого Ліміту витрат на цьому Рахунку.
Операційний час – частина операційного дня Банку, протягом якого приймаються від Клієнтів
документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані
Банком протягом цього самого Банківського дня. Тривалість Операційного часу встановлюється банком
самостійно.
Операційний день – частина робочого дня Банку, протягом якого приймаються документи на переказ і
документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення,
передавання і виконання. Тривалість Операційного дня встановлюється банком самостійно.
Пароль – комбінація цифр та літер, які разом із Логіном Клієнта використовується для входу в Системи
дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online» та надається для першого входу в
Систему «Інтернет-банкінг» - Банком, шляхом відправлення електронного повідомлення на електронну
адресу Клієнта, вказану ним у Заяві на підключення Системи дистанційного обслуговування «Інтернетбанкінг» «Bank Lviv Online», та повинен бути змінений Клієнтом при першому вході у Системи
дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online»
Післяопераційний час - частина робочого дня Банку після закінчення Операційного часу, а також робота
у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у
бухгалтерському обліку не пізніше наступного Операційного дня. Тривалість Післяопераційного часу
встановлюється Банком самостійно.
Платіжна картка (далі - ПК) - спеціальний платіжний засіб, у вигляді емітованої пластикової картки, що
використовується для здійснення платіжних операцій за Картковим Рахунком, а також інших операцій,
установлених цими Правилами та Договором;
Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають
між ними при проведенні переказу коштів. Для ПК емітованих Банком - міжнародна платіжна система
Visa International.
ПІН – код - персональний ідентифікаційний номер, секретний код, відомий тільки держателю ПК, і
необхідний для здійснення операцій з ПК.
Пов’язані особи - їх члени сім’ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або
власниками істотної участі яких є такі діячі чи їх члени сім’ї. Під членами сім’ї розуміються особи, які
перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають
під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Податкові резиденти Сполучених Штатів Америки:
- громадяни США (які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно
від наявності у них громадянства іншої держави;
- особи, які мають посвідку на проживання в США (GreenCard);
- особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності
протягом трьох попередніх років (крім вчителів, студентів та стажерів, які тимчасово
перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q»).
Поповнення Рахунку – фінансова операція з проведення переказу коштів на Рахунок, в результаті якої,
за спливом Технологічного проміжку часу, відбувається збільшення Залишку коштів на Рахунку, на суму
переказаних коштів.
Поповнення Карткового рахунку – фінансова операція з проведення переказу коштів на Картковий
рахунок, в результаті якої відбувається збільшення, на суму такого переказу, Ліміту Картки та, за
спливом Технологічного проміжку часу, відповідного збільшення Залишку коштів на Картковому
рахунку.
Публічні особи - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують
політичні функції в міжнародних організаціях.
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Рахунок – поточний/ картковий/ вкладний ( депозитний) рахунок, відкритий Клієнту в Банку на умовах
та в порядку, визначеному цими Правилами, Договором та Тарифами.
Стоп-лист - список недійсних та припинених ПК.
Сайт Банку – офіційний сайт Банку в мережі Інтернет - www.banklviv.com
Сайт Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank Lviv Online»- сайт в мережі
Інтернет, що підтримується банком для надання Клієнтам доступу до Системи «Інтернет-банкінг»
Тарифи – встановлені Банком умови, в яких визначаються параметри (цінові, процентні, штрафні тощо)
для надання банківських послуг Клієнтам, що затверджені рішенням уповноваженого органу Банку:


Тарифи на обслуговування Клієнтів-фізичних осіб;



Процентні ставки на вклади фізичних осіб;



Процентні ставки по кредитах (овердрафтах/технічних овердрафтах).

Термін користування овердрафтом/технічним овердрафтом (Кредитом) – строк фактичного
користування кредитними коштами (кредитом), який обраховується з дня виникнення
овердрафту/технічного овердрафту до дня Виконання грошового зобов’язання перед Банком у повному
обсязі, зокрема, але не виключно: повернення суми овердрафту/технічного овердрафту, сплати
процентів за користування ним, сплати неустойки, обумовлених Договором, цими Правилами та
Тарифами;
Технічний овердрафт – сума перевищення Залишку коштів на Рахунку та понад Ліміт Картки (за
наявності такого), яка виникла в результаті проведення Клієнтом операції з використанням ПК.
Технічний овердрафт є кредитними коштами (кредитом), наданими Банком та отриманими Клієнтом на
умовах повернення, строковості та оплатності.
Технологічний проміжок часу – визначений Платіжною системою строк, технологічно необхідний для
здійснення Безготівкових розрахунків, включаючи Поповнення Рахунку/ Поповнення Карткового
рахунку.
Третя особа – інша ніж Клієнт – фізична особа, на користь якої вчиняються дії (відкриття відповідного
Рахунку тощо).
Умови банківського продукту – встановлені та затверджені уповноваженим органом Банку параметри,
на яких Банк надає банківські послуги, що мають чітко визначені властивості, умови надання та вартість
(процентні ставки). Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до
чинного законодавства України.

2.ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
2.1. Відкриття та обслуговування Рахунків здійснюється на підставі, в порядку та відповідно до

Договору, цих Правил, чинного законодавства, у валюті/банківських металах, обраних Клієнтом.
2.2. Банк відкриває Клієнту Рахунок номер і назва валюти / банківського металу, якого зазначаються в

Договорі. Один примірник Договору зберігається в Банку, а другий примірник надається Клієнту під
розписку.
2.3. Клієнт зобов’язується надати Банку пакет документів для відкриття Рахунку згідно з вимогами

нормативно - правових актів Національного банку України. У випадку, якщо внутрішніми положеннями
Банку встановлено подання додаткових документів, Клієнт зобов’язаний їх надати разом із
вищевказаними документами.
2.4. Шляхом підписання відповідного Договору, Клієнт підтверджує, що ознайомився із Тарифами

Банку, цими Правилами та іншими документами, необхідними для обслуговування Рахунку, що
відкривається Клієнту Банком, і зобов’язується їх виконувати в повному обсязі.
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2.5. Банк

надає Клієнту виписку з Рахунку за звітний місяць після 5 числа місяця в узгоджений з
Клієнтом спосіб. Клієнт несе відповідальність за отримання виписки. У випадку виявлення розбіжностей
між операціями (сумами), зазначеними у виписці з фактичними, Клієнт зобов’язується не пізніше 15
числа кожного місяця, надавати в письмовій формі до Банку свої претензії з необхідними документами
(копії чеків, рахунків, платіжних доручень і т.п.). Якщо Клієнт у встановлений цим пунктом термін не
пред’явив за випискою претензії у письмовій формі, вважається, що Клієнт підтверджує ці операції. До
врегулювання претензії, що надійшла в Банк, раніше списані суми по Рахунку не відновлюються. Клієнт,
не надавши до першого лютого наступного року претензій щодо залишку на Рахунку, вказаного у
Виписці з рахунку станом на перше січня попереднього року, підтверджує цей залишок.
2.6. Клієнт зобов’язується не використовувати Рахунок та ПК у цілях, що суперечать законодавству

України, Договору та Правилам, зокрема, не використовувати Рахунок та ПК для проведення операцій,
пов’язаних із підприємницькою діяльністю.

3.ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
3.1. Банк здійснює обслуговування Поточного Рахунку Клієнта, шляхом надання послуг, що пов’язані із
переказом коштів/банківських металів з Рахунку / на Рахунок Клієнта, видачею йому грошових
коштів/банківських металів, а також здійсненням по цьому рахунку інших операцій, передбачених
чинним законодавством і цим Договором, за виключенням рахунків із спеціальним режимом
використання, що відкриті на умовах спеціальних цінових параметрів, визначених тарифами та на які
зараховуються пенсії, соціальні виплати (далі – Особливі рахунки). На рахунки із статусом Особливий
рахунок, крім соціальних виплат, а саме: пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом
соціальних виплат, інші кошти не зараховуються.
3.2. Розрахункове обслуговування Клієнта.
3.2.1.
Розрахункове обслуговування Клієнта здійснюється з використанням платіжних інструментів
(розрахункових документів), визначених чинним законодавством України.
3.2.2.
Подання паперових розрахункових документів Клієнта до Банку здійснюється ним особисто
або уповноваженою на це особою, на підставі належним чином оформленої Довіреності Клієнта.
3.2.3.
Подання розрахункових документів Клієнтом
регламентується окремим договором між Банком та Клієнтом.

Банку

в

електронному

вигляді

3.2.4.
Банк приймає розрахункові документи від Клієнта протягом встановленого в Банку
Операційного дня. Повідомлення Клієнтів про встановлення Операційного часу відбувається шляхом
розміщення інформації на дошці оголошень в приміщеннях Банку в доступному для Клієнтів місці.
3.2.5.
Банк опрацьовує і виконує розрахункові документи в національній валюті, що надійшли
протягом Операційного часу, в день їх надходження.
3.2.6.
Для виконання розрахункових документів в іноземній валюті / банківських металах, що
надійшли протягом операційного часу, встановлюється наступний порядок:
- протягом Операційного дня Банк опрацьовує розрахункові документи і списує кошти з Рахунку Клієнта;
- на наступний операційний день Банку і його Банку-кореспондента ці кошти списуються з
кореспондентського рахунку Банку, відкритого в Банку-кореспонденті (при виконанні розрахункових
документів в іноземній валюті.
3.2.7.
Розрахункові документи, які надійшли після закінчення Операційного часу, виконуються як
документи, які надійшли в Операційний час наступного Операційного дня.
3.2.8.
Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно
в межах залишку коштів на рахунку Клієнта.
3.2.9.
Банк зобов'язується забезпечувати своєчасне зарахування / списання коштів на Рахунок / з
Рахунку Клієнта.
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3.2.10.
Документи, що підтверджують списання / зарахування коштів з Рахунку / на Рахунок,
видаються на вимогу Клієнта разом із випискою з його Рахунку.
3.2.11.
Клієнт зобов'язується дотримуватись принципів та правил організації розрахунків,
стандартів документів і документообігу, що впровадженні в господарський оборот України, та
встановлених правил ведення касових операцій в Україні.
3.2.12.
У разі, якщо Клієнт оформив розрахункові документи з порушенням законодавства та / або
нормативних актів Національного Банку України, Банк мотивовано, з посиланням на підстави,
передбачені чинним законодавством України, повертає їх Клієнту без виконання.
3.2.13.
При поданні до Банку розрахункових документів, Клієнт зобов'язаний додавати до них
передбаченні законодавством супровідні документи.
3.2.14.
НБУ.

Форма та реквізити виписок з особових рахунків Клієнтів визначаються на підставі вимог

3.2.15.
Банк на підставі заяви Клієнта вправі проводити розшук коштів, які повинні були надійти
Клієнту, але в Банк не надійшли та / або які не надійшли до Отримувача, але були перераховані
Клієнтом. За надання цієї послуги Клієнт сплачує Банку комісію в розмірі та в строки, визначені у тарифах
Банку.
3.2.16.
Списання коштів з рахунку Клієнта здійснюється за його дорученням. Примусове списання
(стягнення) коштів з рахунку Клієнта здійснюється у випадках, в порядку та відповідно до вимог чинного
законодавства.
3.2.17.
Надання інших послуг, що безпосередньо не відносяться до розрахунково-касового
обслуговування рахунків (кредитування, факторинг, лізинг та інші), здійснювати на підставі окремих
договорів з Клієнтом.
3.2.18.
Клієнт вправі консультуватись із Банком з питань здійснення безготівкових розрахунків,
правил документообігу та інших питань, що мають безпосереднє відношення до розрахунково-касового
обслуговування Клієнта.
3.2.19.
При здійсненні переказів за кордон (з-за кордону) Клієнт зобов’язаний надати / отримати усю
необхідну інформацію про реквізити платежу (трасу платежу, реквізити банків-кореспондентів, тощо).
3.3. Обслуговування Клієнта за готівковими операціями / операціями з фізичною поставкою
банківських металів.
3.3.1.
Приймання та видача коштів в готівковій формі / банківських металах з фізичною поставкою
здійснюється відповідно до вимог законодавства України, цих Правил та Договору.
3.3.2.
Клієнт має право отримувати готівкові кошти / банківські метали з їх фізичною поставкою у
межах наявних коштів / банківських металів на Рахунку, в порядку, передбаченому законодавством
України.
3.3.3.
Для своєчасного одержання потрібної суми коштів в готівковій формі банківських металах з
фізичною поставкою, Клієнт не пізніше ніж за 1 (один) робочий день письмово повідомляє Банк про
необхідність отримання готівкових коштів понад 10 000 (десять тисяч) грн. та / або еквівалент цієї суми
в інших іноземних валютах / банківських металах .
3.3.4.
Банк не розглядає Претензії Клієнта про недостачу готівкових коштів/ банківських металів, і
не несе відповідальності, якщо така недостача виявлена Клієнтом поза приміщенням каси Банку та без
його представників.
3.3.5.
Якщо Рахунок відкритий в іноземній валюті і сума нарахованих процентів (частини процентів,
частина суми залишку на Рахунку) менша від купюри найменшого номіналу іноземної валюти, яка вказана
у Договорі валютою Рахунку, то ця частина виплачується в національній валюті України за курсом, який
встановлюється банком для обмінних операцій на день виплати процентів.
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3.3.6.
Якщо Рахунок відкритий в банківських металах і маса нарахованих процентів (частини
процентів, частина залишків банківського металу на Рахунку) менша 1 (одного) грама відповідного
банківського металу, то ця частина виплачується в національній валюті України за курсом, який
встановлюється Банком для операцій купівлі-продажу банківських металів на час виплати процентів (при
умові виплати процентів у зливках).
3.3.7.
Банк має право відмовити Клієнту у видачі готівки у випадку недотримання ним вимог
чинного законодавства, що регламентує порядок здійснення касового обслуговування, а також вимог
цих Правил, а також у випадках, якщо вимога про видачу готівки надійшла від Клієнта у
післяопераційний час.

4.ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ
4.1. Обслуговування Банком карткових рахунків Клієнтів (надалі – Картковий Рахунок) здійснюється за
дебетовою схемою в порядку встановленому чинним законодавством, цими Правилами, договором та
відповідно до стандартів відповідної Платіжної системи та згідно Тарифів.
4.2. Порядок виготовлення та використання ПК.
4.2.1.
Банк надає Клієнту послуги по виготовленню ПК та здійсненню операцій з її застосуванням.
Банк виготовляє ПК тип та ідентифікаційні ознаки якої зазначаються у відповідному Договорі,
укладеному з Клієнтом. Клієнт користується ПК протягом зазначеного на ній строку, дотримуючись
Правил користування ПК. ПК та ПІН-код до неї не підлягає передачі іншим особам.
4.2.2.
Банк надає Клієнту ПК та ПІН-код до неї протягом 10 (десяти) робочих днів після надання
ним документів, що дозволяють ідентифікувати особу Клієнта, та відкриття йому відповідного
Карткового Рахунку або в інші строки, визначені Банком.
4.2.3.
За зверненням Клієнта Банк видає йому додаткові ПК, які можуть бути оформлені як на ім’я
Клієнта, так і на довірених осіб, на загальних умовах, якщо інше не передбачено умовами укладеного
Договору.
4.2.4.
Клієнта.

Усі витрати, пов’язані із використанням основної та /або додаткових ПК покладаються на

4.2.5.
ПК, емітована Банком є власністю Банку та підлягає обов’язковому поверненню до Банку по
закінченні терміну її дії або припиненні дії Договору.
4.2.6.
Клієнт (Держатель ПК) вправі звернутись у Банк із заявою про блокування ПК та /або
вилучення додаткової ПК.
4.2.7.
Про втрату ПК та/або якщо ПІН-код та /або реквізити ПК, стали відомі третім особам (далі –
Компрометація ПК) Клієнт (Держатель ПК) повинен негайно повідомити Банк та протягом трьох днів
після такого повідомлення звернутись до Банку із письмовою заявою.
4.2.8.
У випадку порушення Клієнтом (Держателем ПК) встановленого Правилами строку подачі
письмової заяви про втрату ПК та/або Компрометації ПК, Банк вправі вилучити ПК із «Стоп-листа», при
цьому усі ризики по несанкціонованому використанню ПК покладаються на Клієнта (Держателя ПК).
4.2.9.

Клієнт звертається до Банку із заявою про випуск нової (нових) ПК:



при втраті, пошкодженні, крадіжці ПК;



у випадку закінченні строку її (їх) дії.

4.2.10.

Банк призупиняє дію ПК та/або відмовляє Клієнту у перевипуску ПК:



у разі перевищення Клієнтом (Держателями ПК) встановленого Ліміту Картки;



у випадку підозри на несанкціоноване використання ПК;



у разі порушення Клієнтом умов Правил, Договору або Правил користування ПК;
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При цьому, Клієнт повинен негайно припинити користування ПК та повернути її/їх в Банк.
4.2.11.
Блокування ПК здійснюється із розміщенням у відповідний «Стоп-лист» на строк, згідно
правил відповідної платіжної системи, у випадку повідомлення Клієнтом (Держателем ПК) про втрату
та/або Компрометацію ПК, або про вчинення шахрайських дій з її використанням.
4.2.12.
Клієнт зобов’язаний повернути ПК у Банк одночасно із поданням заяви про припинення
правовідносин щодо використання та обслуговування ПК або протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту
отримання повідомлення про припинення правовідносин щодо використання та обслуговування ПК з
ініціативи Банку.
4.2.13.
Правовідносини щодо використання та обслуговування ПК можуть бути достроково
припинені за ініціативою однією із Сторін.
4.2.14.
При достроковому припиненні правовідносин щодо використання та обслуговування ПК
внески за обслуговування ПК не повертаються.
4.2.15.
Про втрату або Компрометацію ПК, Клієнт повідомляє Банк засобами телефонного зв‘язку за
номерами:


0 800 50 55 55; 0 800 50 58 48 – цілодобово, безкоштовно по Україні;



(032) 245 64 63; (062) 332 4546 – для Клієнтів, які перебувають за кордоном.

4.3. Порядок здійснення операцій по Картковому Рахунку.
4.3.1.
Клієнт (Держатель ПК) має право за допомогою ПК отримувати готівкові кошти в касах
Банку, банкоматах, використовувати ПК для проведення розрахунків за товари (послуги) у торговосервісних підприємствах, що обслуговують ПК відповідних Платіжних систем та здійснювати інші
операції відповідно до можливостей ПК, в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.3.2.
Клієнт доручає Банку, для здійснення розрахунків з міжнародною Платіжною системою за
операціями з ПК Клієнта (Держателя ПК), здійснювати купівлю-продаж іноземної валюти за рахунок
належних йому коштів по встановленому на день здійснення операції курсу. Сума понесених при цьому
витрат Банку відшкодовується Клієнтом, шляхом договірного списання з його Рахунку.
4.3.3.

Розрахунки з використанням ПК здійснюються в межах встановленого Банком Ліміту Картки.

4.3.4.
У випадку здійснення Клієнтом операції з використанням ПК на суму, що перевищує
Залишок коштів на Рахунку, така сума коштів, яка перевищує Залишок коштів на Рахунку, є Технічним
овердрафтом. За користування Технічним овердрафтом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі,
визначеному Тарифами Банку. Клієнт зобов’язаний повернути Банку Технічний овердрафт та сплатити
проценти за користування ним на першу вимогу Банку. У випадку неповернення Технічного овердрафту
на вимогу Банку, Банк вправі здійснити заходи щодо примусового повернення заборгованості.
4.3.5.
Банк розглядає претензію Клієнта (п. 2.5. Правил) протягом 60 днів згідно з правилами і
процедурами Платіжної системи. Для врегулювання спірних питань, що виникли при розгляді претензії
Банк, за згодою Клієнта та за умови внесення ним на належний йому Картковий рахунок суми
еквівалентної 500 доларам США, вправі звернутись до Арбітражного комітету платіжної системи. Клієнт
зобов’язаний відшкодувати Банку всі витрати, пов’язані з розглядом претензії Арбітражним комітетом
платіжної системи.
4.3.6.
Прихідні/видаткові операції за Картковими рахунками, що ініційовані з використанням ПК,
здійснюються Банком у строки визначені Платіжною системою, з врахуванням Технологічного проміжку
часу, з відповідною зміною Ліміту Картки, але не пізніше 5 робочих днів від дня ініціювання Клієнтом
відповідної операції.
4.3.7.
Готівкові кошти, внесені через POS-термінал Банку, зараховуються на Картковий Рахунок
Клієнта у строки визначені Платіжною системою, з врахуванням Технологічного проміжку часу, з
відповідною зміною Ліміту Картки, але не пізніше 5 робочих днів від ініціювання переказу Клієнтом.
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4.3.8.
У випадку безготівкового поповнення Карткового Рахунку Клієнта з його Рахунку відкритого
у Банку, у Післяопераційний час, зарахування грошових коштів на Картковий Рахунок здійснюється
Банком у наступний Банківський день, який слідує за днем здійснення операції поповнення.
4.3.9.
У разі перерахування Клієнтом грошових коштів на Картковий Рахунок через інші банки чи
небанківські фінансові установи, в т.ч. внесення через них готівкових коштів з метою переказу на
Картковий Рахунок, ризики, пов`язані з можливою затримкою в надходженні таких коштів на Картковий
Рахунок, приймає на себе Клієнт. При цьому, Клієнт погоджується з тим, що Банк не має можливості
контролювати або регулювати швидкість надходження грошових коштів з інших банків (небанківських
фінансових установ) або впливати на розміри комісій, що стягуються відповідними установами за
перерахування грошових коштів. В такому випадку, зарахування коштів на Картковий рахунок
відбувається відповідно до правил відповідної Платіжної системи у визначені нею строки, з врахуванням
Технологічного проміжку часу.
5.УМОВИ НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО КРЕДИТУ (ОВЕРДРАФТУ/ТЕХНІЧНОГО
ОВЕРДРАФТУ)
5.1. Банк встановлює Клієнту для здійснення операцій із використанням ПК Ліміт кредитування, в межах
якого надає йому овердрафт/технічний овердрафт, у розмірі, на строк та на умовах, обумовлених
відповідним Договором, цими правилами (далі – Кредит), а Клієнт зобов’язується повернути отриманий
Кредит і сплатити проценти за користування Кредитом, а також інші платежі, передбачені цими
Правилами, Договором та Тарифами.
5.2. Ліміт кредитування встановлюється Банком відповідним Договором, укладення якого ініціюється
Клієнтом, шляхом подачі заяви та необхідних для видачі Кредиту документів.
5.3. Датою видачі Кредиту вважається день списання коштів з відповідного Рахунку понад Залишок
коштів на Рахунку в межах встановленого Ліміту кредитування (виникнення строкової заборгованості по
Рахунку), у зв’язку із здійсненням Клієнтом операції із використанням ПК.
5.4. Підставою надання Банком Кредиту (переказ кредитних коштів / видача готівкою з Рахунку) є
здійснення Клієнтом трансакції понад Залишок коштів на Рахунку в межах встановленого Банком Ліміту
кредитування.
5.5. Клієнт вправі відмовитись від одержання Кредиту (ів) в межах встановленого Ліміту кредитування
частково або у повному обсязі.
5.6. Банк вправі відмовити Клієнту у видачі Кредиту (ів) в межах встановленого Ліміту кредитування та
вимагати дострокового повернення отриманих на підставі договору про надання овердрафту кредитних
коштів, у випадку:


несвоєчасної сплати процентів та/або несвоєчасного повернення Кредиту (частини кредиту);

 наявності обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит не буде повернуто у визначені
Договором строки;


порушення істотних умов цих Правил та Договору;

 представлення Клієнтом у Банк для отримання Кредиту документів/інформації, що виявились
недостовірними;


закриття Клієнтом карткового рахунку;



невиконання Клієнтом зобов’язань передбачених цими Правилами та/або Договором;



порушення кримінальної справи проти Клієнта;

 припинення трудових (цивільно-правових) відносин Клієнта з організацією в рамках зарплатного
проекту з якою був відкритий Картковий рахунок;


отримання Клієнтом кредиту в іншій фінансовій установі без повідомлення про це Банку.

5.7. За користування Кредитом Банк нараховує проценти в розмірі, визначеному умовами Договору, що
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підлягають сплаті Клієнтом. Проценти нараховуються Банком в порядку та відповідно до умов Договору,
методом «факт/360» за фактичну кількість днів користування Кредитом, починаючи з дня початку
користування Кредитом до дня Виконання грошового зобов’язання перед Банком у повному обсязі.
5.8. Нараховані проценти за користування Кредитом сплачуються Клієнтом в розмірі, визначеному
умовами Договору, шляхом Безготівкових розрахунків з Поповнення Карткового рахунку.
5.9. Проценти, нараховані за Термін користування Кредитом, сплачуються Клієнтом у строки, визначені
Договором. Якщо дата повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом та інших
платежів, обумовлених Договором, припадає на вихідний чи святковий день, то відповідні платежі
здійснюються Клієнтом у перший наступний Операційний день.
5.10.
Клієнт зобов’язаний здійснювати повернення (погашення) Кредиту в порядку і терміни,
передбачені цими Правилами, Договором та/або додатками до нього, шляхом Безготівкових
розрахунків.
5.11.
Сплата Кредиту, процентів, інших платежів за Договором може здійснюватись третіми
особами у випадках, не заборонених законодавством України або передбачених окремими договорами.
5.12.
Виконання грошового зобов’язання перед Банком здійснюється по мірі зарахування коштів
на Рахунок, у наступній черговості:
-

прострочені проценти за користування Овердрафтом;

-

нараховані строкові відсотки за користування Овердрафтом;

-

сума основного боргу за Овердрафтом;

-

пені та штрафи;

-

комісії;

5.13.
Поверненням (погашенням) Кредиту, сплатою процентів, інших платежів за Договором, у
повному обсязі чи частково, є Виконання грошового зобов’язання перед Банком у відповідному обсязі.
5.14.
Відсутністю заборгованості по Кредиту є додатній (плюсовий) Залишок коштів на Рахунку
або Залишок коштів на Рахунку Клієнта дорівнює нулю, станом на кінець Банківського дня.
5.15.
Кредитні правовідносини діють до повного виконання Сторонами взятих на себе
зобов’язань, що обумовлені цими Правилами та Договором.
5.16.
Розмір встановленого Банком Ліміту кредитування (овердрафту), переглядається Банком за
заявою Клієнта або з власної ініціативи:
- по закінченні строку на який встановлювався Ліміт кредитування (овердрафт);
- по закінченні договору про надання овердрафту;
- по закінченні терміну дії ПК;
- після завершення терміну/строку дії договору про надання овердрафту;
- у випадку припинення трудових (цивільно-правових) відносин Клієнта з організацією в рамках
зарплатного проекту з якою був відкритий Картковий рахунок;
- достроково, у випадках, визначених у п. 5.6. цих Правил.
У випадку дострокового перегляду Банком розміру встановленого ліміту кредитування, про результати
такого перегляду Клієнт повідомляється в простій письмовій формі.

6.ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ
Обслуговування банківського вкладу
на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
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6.1. Банк надає послуги Клієнту по розміщенню коштів (в національній/іноземній валюті) / банківських

металах на вкладному (депозитному) рахунку в Банку та їх поверненню із виплатою обумовлених
Сторонами процентів, на умовах діючих у Банку банківських продуктів, що оприлюднюються Банком на
офіційній Інтернет сторінці та на дошці оголошень у приміщенні операційного залу по обслуговуванню
фізичних осіб Банку.
6.2. Банк відкриває Клієнту вкладний рахунок, приймає кошти /банківські метали на визначений строк

без права дострокового отримання суми вкладу або з правом дострокового отримання суми вкладу на
умовах, визначених Договором,Правилами та Тарифами банку.. При цьому, Договором визначається
назва валюти/банківського металу, в якій вноситься Вклад, номер Вкладного/Поточного Рахунку, строк
на який розміщується Вклад у Банку, розмір процентної ставки, а також умови дострокового розірвання
Договору.
6.3. Банк відкриває вкладний рахунок після надання Вкладником документів, передбачених чинним

законодавством України та укладення Клієнтом із Банком відповідного Договору.
6.4. Договір вступає в дію з дня надходження коштів / банківських металів на вкладний рахунок та діє

протягом обумовленого Договором строку.
6.5. Можливість

відкриття Вкладного рахунку
особи/Вигодонабувача обумовлюється Договором.

і

розміщення

Вкладу

на

користь

Третьої

6.6. Банк заявляє, що він є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який гарантує

повернення вкладу (депозит) у розмірі, визначеному законодавством України.
6.7. У випадку якщо у Вкладника не має поточного (карткового) рахунку в Банку, тоді одночасно із

відкриття вкладного рахунку Банк відкриває Клієнту (Вкладнику) поточний (картковий) рахунок.
6.8. Порядок внесення Вкладу.

6.8.1.
Клієнт вносить (перераховує) на Вкладний рахунок кошти /банківські метали в сумі /масі,
визначеній Договором.
6.8.2.
Внесення коштів/банківського металу підтверджується Договором та відповідним
розрахунковим/касовим документом. При цьому, у разі внесення Вкладником суми Вкладу або
додаткових внесків на Вкладний рахунок, після закінчення операційного часу/дня Банку, то такі грошові
кошти у відповідній сумі зараховуються на Вкладний рахунок наступного операційного дня Банку
6.8.3.
Умовами Договору може бути обмежено мінімально та/або максимально можливу суму
/масу Вкладу.
6.8.4.
Назва валюти /банківського металу, в якому розміщено Вклад, а також сума / маса вкладу
визначається у Договорі. При цьому, сума /маса вкладу може складатись із:


первинного внеску;

та/або


наступних поповнень;

та/або


капіталізованих процентів.

6.8.5.
може:


Умовами Договору визначається можливість поповнення Вкладу додатковими внесками і

не допускатись;

або


допускатись.

6.8.6.
Поповнення Вкладу здійснюється відповідно до умов укладеного Договору, із дотриманням
цих Правил, шляхом внесення/перерахування коштів /банківського металу на вкладний рахунок,
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вказаний у Договорі та оформлення відповідних розрахункових/касових документів. При цьому,
вчинення Вкладником вищевказаних дій по поповненню суми Вкладу є підтвердженням згоди Сторін на
зміну суми /маси Вкладу. Сторони домовились, що така зміна суми /маси Вкладу не потребує укладення
будь-яких додаткових договорів.
6.8.7.
Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, які не відповідають вимогам,
передбачених п. 6.8.5. цих Правил, та/або у випадку відсутності у Банку експерта з банківських металів,
який уповноважений здійснювати купівлю банківських металів (для вкладів у банківських металах),
та/або у випадках передбачених Договором.
6.9. Порядок нарахування та виплати процентів за вкладом.

6.9.1.
Розмір процентів, що нараховуються на Вклад, визначаються Тарифами Банку та Договором,
і можуть складатись із:


базової;

та/або


додаткової процентної ставки.

6.9.2.
При нарахуванні процентів, кількість днів в році приймається - 365 (366) днів, у місяці календарна кількість днів, за методом «факт/факт». При цьому, день зарахування коштів /банківських
металів на вкладний рахунок і день повернення коштів/банківських металів з рахунку не приймаються
до розрахунку. Проценти за Вкладами нараховуються щомісячно, не менше одного разу на місяць в
наступному порядку:
6.9.2.1.
В місяці наступному після місяця зарахування Вкладу на вкладний рахунок - за період, що
дорівнює кількості календарних днів місяця зарахування вкладу, при чому день зарахування вкладу не
враховується;
6.9.2.2.
В місяці повернення Вкладу – за період, що дорівнює кількості календарних днів з дня
останнього нарахування до дня повернення Вкладу, при чому день повернення не враховується;
6.9.2.3.
Кожного іншого місяця – за період, що дорівнює кількості календарних днів місяця, що
передує місяцю нарахування процентів за цим Вкладом;
6.9.2.4.
Банк вправі також нараховувати проценти в останній робочій день місяця та/або в іншому
порядку, за умови, що виплачена Вкладнику сума процентів буде відповідати сумі нарахованих згідно
умов Договору та пп. 6.9.2.1-6.9.2.3. цих Правил процентів.
6.9.3.
Проценти нараховуються та виплачуються Банком у валюті /банківських металах, в якій
внесений Вклад, в порядку та на умовах визначних Договором та цими Правилами.
6.9.4.
У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Вкладника, Банк, відповідно до
умов Договору, виплачує Клієнту Вклад та дохід, нарахований у вигляді процентів річних:
6.9.4.1.
у розмірі 0,1% річних від суми Вкладу, виходячи із фактичного строку знаходження Вкладу
на вкладному рахунку. При цьому, Клієнт доручає Банку утримати суму надлишково сплачених йому
процентів із Вкладу;
або
6.9.4.2.
у розмірі процентів, відповідно до умов Договору, або якщо Договір пролонговувався відповідно до процентної ставки, що була встановлена, згідно Тарифів Банку, при пролонгації, та діяла
на момент дострокового розірвання - виходячи із фактичного строку знаходження Вкладу на вкладному
рахунку, якщо достроково отримана сума Вкладу використовуватиметься Клієнтом як первинний внесок
по програмах кредитування Банку;
або
6.9.4.3.
у розмірі процентів, відповідно до умов Договору або якщо Договір пролонговувався відповідно до процентної ставки, що була встановлена під час такої пролонгації, згідно Тарифів Банку
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та діяла до моменту дострокового розірвання – за повні роки, знаходження коштів на Вкладному
рахунку; у розмірі 0,1% річних від суми Вкладу, виходячи із фактичного строку знаходження Вкладу на
вкладному рахунку. З цією метою Клієнт доручає Банку утримати суму надлишково сплачених йому
процентів із Вкладу.
або
6.9.4.4.
у розмірі 0,1% річних від суми Вкладу, виходячи із фактичного строку знаходження Вкладу
на вкладному рахунку. З цією метою Клієнт доручає Банку утримати суму надлишково сплачених йому
процентів із Вкладу.
6.9.5.
Якщо вклад в іноземній валюті і сума нарахованих процентів (частини процентів) менший від
купюри найменшого номіналу іноземної валюти, в якій внесено Вклад, то ця частина виплачується в
національній валюті України за курсом, який встановлюється Банком для обмінних операцій на день
виплати процентів.
6.9.6.
Якщо вклад у банківських металах а маса нарахованих процентів (частина процентів), частина
Вкладу менша ніж 1 (один) грам відповідного банківського металу, то ця частина виплачується в
національній валюті України за курсом, який встановлюється Банком для операцій купівлі-продажу
банківських металів на час виплати процентів (при умові виплати процентів у зливках).
6.10. Третя особа набуває прав Клієнта за Договором з моменту пред’явлення нею до Банку першої

вимоги, що випливає з прав Клієнта або вираження іншим способом наміру скористатись правами
Вкладника (отримання процентів за вкладом, поповнення суми Вкладу, дострокове припинення вкладних
правовідносин) та після ідентифікації Банком її особи. До цього моменту, усі права Клієнта за таким
вкладом належать Вкладнику (Клієнту), з яким укладено відповідний Договір.
6.11. Вигодонабувач набуває прав Клієнта за Договором по досягненню ним 18 років та пред’явлення ним

до Банку першої вимоги, що випливає з прав Клієнта або вираження іншим способом наміру скористатись
правами Вкладника (отримання процентів за вкладом, поповнення суми Вкладу, дострокове припинення
вкладних правовідносин) та після ідентифікації Банком його особи. До цього моменту, усі права Клієнта за
таким вкладом належать Вкладнику (Клієнту), з яким укладено відповідний Договір.
6.12. Договором обумовлюється можливість дострокового отримання Вкладу.
6.13. Клієнт вправі надати належним чином оформлене доручення іншій особі на право розпорядження

Вкладом і процентами по ньому.
6.14. Банк проводить остаточний розрахунок по процентам та повертає Клієнту внесений ним Вклад у

повному обсязі по:


закінченні вкладних правовідносин;



достроковому припиненні вкладних правовідносин.

6.15. Клієнт вправі ініціювати розірвання Договору та достроково отримати Вклад, письмово

повідомивши про це Банк не менше ніж за 3 днів до бажаної дати припинення таких правовідносин,
якщо право дострокового отримання суми вкладу передбачено Договором..
6.16. Якщо термін повернення вкладу та / або виплати процентів припадає на вихідний чи святковий

день, виплата коштів здійснюється в перший наступний за таким днем робочий день.
6.17. Умови пролонгації Договору банківського вкладу.

6.17.1.
У випадку відсутності вимоги Вкладника (Третьої особи) про повернення суми вкладу у
визначену Договором дату повернення вкладу, або змінену на умовах визначених цим пунктом Правил
дату, - дата повернення вкладу щоразу продовжується на наступний період аналогічний тому, на який
укладався Договір, на умовах визначених Тарифами Банку та Умовам банківського продукту, що діють
на дату такого продовження строку дії Договору, для такого ж виду вкладу, валюти вкладу, відповідного
строку вкладу, на яких було розміщено Вкладу.
6.17.2.

Продовження строку дії Договору застосовується якщо:
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така можливість прямо передбачена Договором;

та
 банківський продукт, на умовах якого було укладено Договір, на дату такого продовження, - не
припинив свою дію
6.18. Вкладник вправі протягом 5 банківських днів від дня пролонгації дії Договору відмовитись від такої

пролонгації та отримати суму Вкладу. При цьому, проценти на Вклад за дні знаходження коштів на
Вкладному рахунку після пролонгації не нараховуються та не виплачуються.
6.19. Повернення Вкладу в банківських металах здійснюється Банком шляхом перерахунку банківських

металів на поточний рахунок Вкладника.
6.20. У випадку смерті Вкладника звернення одного із його спадкоємців, при їх множинності, до Банку із

вимогою про дострокове отримання належної йому, згідно свідоцтва про право на спадщину, частини
суми вкладу - вважається достроковим припиненням Договору в цілому з дати такого звернення. При
цьому, Банк здійснює завершальні операції по вкладному рахунку, згідно п. 6.9.4. цих Правил та/або
умов Договору).

Обслуговування банківського вкладу
на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу)

6.21. Банк надає послуги Клієнту по розміщенню коштів в національній/іноземній валюті на вкладному

(депозитному) рахунку в Банку та їх поверненню із виплатою обумовлених Сторонами процентів, на
умовах діючих у Банку банківських продуктів, що оприлюднюються Банком на офіційній Інтернет
сторінці та на дошці оголошень у приміщенні операційного залу по обслуговуванню фізичних осіб Банку.
6.22. Банк відкриває Клієнту вкладний (депозитний) рахунок, приймає кошти на умовах, визначених

Договором, Правилами та Тарифами банку. При цьому, Договором визначається: початкова сума
Вкладу, назва валюти, в якій вноситься Вклад, номер Вкладного/Поточного/карткового Рахунку, розмір
процентної ставки, а також умови припинення Договору.
6.23. Банк відкриває вкладний рахунок після надання Вкладником документів, передбачених чинним

законодавством України та укладення Клієнтом із Банком відповідного Договору.
6.24. Договір вступає в дію з дня його підписання Сторонами і діє до його припинення в порядку і на

умовах, передбачених Договором.
6.25. Можливість

відкриття Вкладного рахунку
особи/Вигодонабувача обумовлюється Договором.

і

розміщення

Вкладу

на

користь

Третьої

6.26. У випадку якщо у Вкладника не має поточного (карткового) рахунку в Банку, тоді одночасно із

відкриття вкладного рахунку Банк відкриває Клієнту (Вкладнику) поточний (картковий) рахунок.
6.27. Порядок внесення/повернення/зняття частини Вкладу.

6.27.1.
Клієнт вносить (перераховує) на Вкладний рахунок кошти в сумі та в порядку, визначених
Договором.
6.27.2.
Внесення коштів підтверджується Договором та відповідним розрахунковим/касовим
документом. При цьому, у разі внесення Вкладником суми Вкладу або додаткових внесків на Вкладний
рахунок, після закінчення операційного часу/дня Банку, то такі грошові кошти у відповідній сумі
зараховуються на Вкладний рахунок наступного операційного дня Банку.
6.27.3.
Вкладу.

Умовами Договору може бути обмежено мінімально та/або максимально можливі суми
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6.27.4.
Договорі.

Назва валюти, в якій розміщується Вклад, а також початкова сума Вкладу визначається у

6.27.5.

Сума Вкладу включає в себе:



первинний внесок;



наступні поповнення;



капіталізовані проценти,

за мінусом частково знятих Вкладником сум.
6.27.6.
Поповнення Вкладу здійснюється відповідно до умов укладеного Договору, із дотриманням
цих Правил, шляхом внесення/перерахування коштів на вкладний рахунок, вказаний у Договорі та
оформлення відповідних розрахункових/касових документів. При цьому, вчинення Вкладником
вищевказаних дій по поповненню суми Вкладу/частковому отриманню (зняттю) коштів є
підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. При цьому, така зміна суми Вкладу не потребує
укладання будь-яких додаткових договорів.
6.27.7.
Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо таке поповнення здійснюється
всупереч цих Правил, умов Договору, умов визначеного банківського продукту та/або чинного
законодавства України.
6.27.8.
Протягом дії Договору Вкладник вправі отримувати (знімати) частину суми Вкладу,
забезпечивши при цьому наявність на вкладному (депозитному) рахунку залишок коштів в сумі,
визначеній Банком для певного банківського продукту (надалі – Сума незнижувального залишку).
6.27.9.
Сума незнижувального залишку, актуальна на час підписання (укладення) Договору,
фіксується в Договорі при його підписанні (укладенні).
6.27.10.
Розмір Суми незнижувального залишку для конкретних банківських продуктів, терміни і
умови їх застосування визначаються Банком самостійно та оприлюднюються шляхом розміщення
відповідної інформації на веб-сайті Банку та на дошці оголошень у приміщенні операційного залу по
обслуговуванню фізичних осіб Банку.
6.27.11.
У випадку зміни розміру Суми незнижувального залишку для діючих банківських продуктів,
Банк оприлюднює відповідну інформацію шляхом розміщення її на веб-сайті Банку та на дошці
оголошень у приміщенні операційного залу по обслуговуванню фізичних осіб Банку не менше ніж за 30
(тридцять) днів до дати, з якої запроваджуються нові розміри Суми незнижувального залишку. При
незгоді Вкладника зі зміною розміру Суми незнижувального залишку, такий вкладник зобов’язується до
дати, з якої запроваджуються нові розміри Суми незнижувального залишку, прибути до Банку та
припинити Договір шляхом отримання суми Вкладу та нарахованих процентів, які не отримані
Вкладником на дату припинення Договору. Неприбуття Вкладником у Банк до дати, з якої
запроваджуються нові розміри Суми незнижувального залишку, вважається згодою Вкладника на дію
Договору з врахуванням зміненої Суми незнижувального залишку.
6.28. Порядок нарахування та виплати процентів за вкладом.

6.28.1.

Розмір процентів, що нараховуються на Вклад, визначаються Тарифами Банку та Договором.

6.28.2.
При нарахуванні процентів, кількість днів в році приймається - 365 (366) днів, у місяці календарна кількість днів, за методом «факт/факт». При цьому, день зарахування коштів /банківських
металів на вкладний рахунок і день повернення коштів/банківських металів з рахунку не приймаються
до розрахунку. Проценти за Вкладами нараховуються щомісячно, не менше одного разу на місяць в
наступному порядку:
6.28.2.1.
В місяці наступному після місяця зарахування Вкладу на вкладний рахунок - за період, що
дорівнює кількості календарних днів місяця зарахування вкладу, при чому день зарахування вкладу не
враховується;
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6.28.2.2.
В місяці повернення Вкладу – за період, що дорівнює кількості календарних днів з дня
останнього нарахування до дня повернення Вкладу, при чому день повернення не враховується;
6.28.2.3.
Кожного іншого місяця – за період, що дорівнює кількості календарних днів місяця, що
передує місяцю нарахування процентів за цим Вкладом;
6.28.2.4.
Банк вправі також нараховувати проценти в останній робочій день місяця та/або в іншому
порядку, за умови, що виплачена Вкладнику сума процентів буде відповідати сумі нарахованих згідно
умов Договору та пп. 6.9.2.1-6.9.2.3. цих Правил процентів.
6.28.3.
Проценти нараховуються та виплачуються Банком у валюті Вкладу, в порядку та на умовах
визначних Договором, конкретним банківським продуктом та цими Правилами.
6.28.4.
Якщо вклад в іноземній валюті і сума нарахованих процентів (частини процентів) менший від
купюри найменшого номіналу іноземної валюти, в якій внесено Вклад, то ця частина виплачується в
національній валюті України за курсом, який встановлюється Банком для обмінних операцій на день
виплати процентів.
6.29. Припинення дії Договору можливе за ініціативою будь-якої із сторін Договору.
6.30. Припинення дії Договору з ініціативи Вкладника здійснюється на першу його вимогу.
6.31. Банк має право припинити дію Договору, якщо інше не передбачено самим Договором,

проінформувавши про факт такого припинення Вкладника в наступних випадках:
- у випадку зняття/списання з вкладного (депозитного) рахунку усієї суми Вкладу;
- якщо сума грошових коштів на вкладному рахунку впродовж 31 (тридцять одного) дня є меншою
від Суми незнижувального залишку, передбаченого Договором;
- у разі відсутності операцій за вкладним (депозитним) рахунком за ініціативи Вкладника протягом
180 (сто вісімдесяти) календарних днів;
- 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.
У зазначених випадках, Банк направляє Вкладнику письмове повідомлення про припинення дії
Договору зі вказанням дати та підстав припинення. При цьому, у випадку неповідомлення, в письмовій
формі, Вкладником про зміну своєї адреси, таке повідомлення, направлене рекомендованою
кореспонденцією, вважається належним.
6.31.1.1.
Припинення дії Договору з ініціативи Банку в інших випадках, ніж визначено у п.6.28.4.2.
здійснюється Банком шляхом письмового повідомлення Вкладника не менше ніж за 15 днів до дати
припинення дії Договору. При цьому, у випадку неповідомлення, в письмовій формі, Вкладником про
зміну своєї адреси, таке повідомлення, направлене рекомендованою кореспонденцією на адресу
Вкладника зазначену у Договорі, вважається належним.
6.31. Повернення суми Вкладу внаслідок припинення дії Договору проводиться в порядку та відповідно
до умов Договору.
6.32. Вкладник вправі надати належним чином оформлене доручення іншій особі на право
розпорядження Вкладом і процентами по ньому.
6.33. По договорах, укладених на користь третьої особи, Третя особа набуває прав Вкладника за
Договором з моменту пред’явлення нею до Банку першої вимоги, що випливає з прав Вкладника або
вираження іншим способом наміру скористатись правами Вкладника (отримання процентів за вкладом,
поповнення суми Вкладу, дострокове припинення вкладних правовідносин) та після ідентифікації Банком
такої третьої особи. До цього моменту, усі права Вкладника за таким вкладом належать Вкладнику
(Клієнту), з яким укладено відповідний Договір.
6.34.
По договорах, укладених на користь Вигодонабувача, останній набуває прав Вкладника за
Договором по досягненню ним 18 років та пред’явлення ним до Банку першої вимоги, що випливає з
прав Вкладника або вираження іншим способом наміру скористатись правами Вкладника (отримання
процентів за вкладом, поповнення суми Вкладу, дострокове припинення вкладних правовідносин) та
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після ідентифікації Банком його особи. До цього моменту, усі права Вкладника за таким вкладом належать
Вкладнику (Клієнту), з яким укладено відповідний Договір.
6.35.
Банк проводить остаточний розрахунок по процентам та повертає Вкладнику внесений ним
Вклад у повному обсязі по припиненню дії Договору.
6.36.
Якщо термін виплати процентів припадає на вихідний чи святковий день, виплата коштів
здійснюється в перший наступний за таким днем робочий день.
6.37.
У випадку смерті Вкладника, звернення одного із його спадкоємців, при їх множинності, до
Банку із вимогою про отримання Вкладу, на підставі свідоцтва про право на спадщину, є підставою для
припинення дії Договору з дати такого звернення. При цьому, Банк здійснює завершальні операції по
вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до цих Правил та/або умов Договору.

7.ПОРЯДОК КУПІВЛІ/ПРОДАЖУ/КОНВЕРТАЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ /БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ БАНКОМ
НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТА
7.1. За дорученням Клієнта та за його рахунок Банк від свого імені може здійснювати для Клієнта
купівлю/продаж/конвертацію на міжбанківському валютному ринку України (надалі – МВРУ) іноземної
валюти/банківських металів в порядку передбаченому законодавством України, цими Правилами та
відповідною Заявою Клієнта.
7.2. Послуги по купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти/банківських металів на МРВУ надаються
Банком Клієнту після подання останнім у Банк відповідної Заяви.
7.3. Усі істотні умови купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти/ банківських металів, а саме: сума,
маса, вид валюти, назва банківського металу, обмеження по курсу купівлі/продажу/конвертації
іноземної валюти/банківських металів, термін виконання, інші необхідні для надання такої послуги
умови обумовлюються у відповідних Заявах.
7.4. Придбана Банком на МВРУ за дорученням та за рахунок Клієнта іноземна валюта/банківські
метали, є власністю Клієнта.
7.5. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти/банківських металів на МВРУ здійснюється Банком у
відповідності до вказівок Клієнта, зазначених ним у Заяві.
7.6. Банк вправі відступити від вказівок, визначених у Заяві Клієнта якщо за обставинами здійснюваної
операції це необхідно в інтересах Клієнта і Банк не міг завчасно надіслати запит Клієнту або не отримав
своєчасно відповіді на свій запит.
7.7. Клієнт зобов’язаний забезпечити наявність коштів на вказаному Банку Рахунку в сумі, необхідній
для виконання Заяви на здійснення купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти/ банківських металів
та сплати інших платежів, відповідно до законодавства України.
7.8. На підставі заяви Клієнта Банк списує з рахунку Клієнта кошти в сумі /банківські метали в обсязі,
необхідній для здійснення купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти/ банківських металів та
проводить відповідну операцію.
7.9. Банк виконує всі зобов’язання та здійснює всі права, які випливають із договорів, укладених на
МВРУ, в межах виконання Заяви Клієнта.
7.10.
Банк вправі відмовити від виконання своїх обов’язків за Заявою, якщо це викликано
неможливістю, з незалежних від нього причини виконати вказівки Клієнта, відсутністю на Рахунку
Клієнта коштів /банківських металів, неперерахуванням Клієнтом у визначені строки коштів /банківських
металів, необхідних для виконання доручення, або порушення Клієнтом умов викладених ним у Заяві.
7.11.
Банк контролює повноту сплати всіх необхідних платежів до цільових фондів, в т. ч. до
Пенсійного фонду, які передбачені законодавством. Сплата зазначених платежів здійснюється за
рахунок коштів Клієнта.
7.12.

Клієнт надає згоду на те, що у випадку обмеженої чи відсутньої пропозиції на МВРУ валюти
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/банківських металів, що купується Клієнту, за рахунок його коштів /банківських металів буде придбана
інша іноземна валюта/банківські метали, що надалі використовуватимуться для купівлі потрібних
Клієнту іноземної валюти/банківських металів на міжнародних валютних ринках.
7.13.
Клієнт надає згоду на те, що у випадку обмеженого чи відсутнього попиту на МВРУ на
валюту /банківські метали, що продаються Клієнтом, за рахунок його коштів буде куплена інша іноземна
валюта/банківські метали на міжнародних валютних ринках, з подальшим продажем останніх за
національну валюту України на МВРУ.
7.14.

Клієнт зобов’язаний прийняти від Банку все виконане ним за Заявою Клієнта.

8.ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСБЛУГОВУВАННЯ «Bank Lviv Online»)
8.1. Банк надає Клієнтам доступ до Системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» «Bank
Lviv Online» (далі – СДО «Bank Lviv Online» або Система «Інтернет-банкінг») після проведення відповідної
перевірки відомостей про Клієнта на підставі Заяви про надання доступу до Системи «Інтернет-банкінг»,
укладеного Договору та приєднання до цих Правил.
8.2. Надання Клієнту авторизаційних матеріалів для роботи в СДО «Bank Lviv Online» (пароль для
першого входу) здійснюється протягом одного банківського днія від дня укладення Договору в порядку,
визначеному цими Правилами.
8.3. Одночасно із укладенням Договору Клієнт набуває права використання СДО «Bank Lviv Online»
відповідно до умов Договору, цих Правил та Інструкції Користувача Системи.
8.4. На вказаний Клієнтом у Заяві про надання доступу до Системи «Інтернет-банкінг» номер
мобільного телефону Клієнта, Банк протягом одного банківського дня надсилає Пароль для першого
доступу до СДО «Bank Lviv Online», який повинен бути змінений Клієнтом.
8.5. Клієнт зобов’язаний мати необхідні технічні та програмні засоби для коректної роботи СДО «Bank
Lviv Online» Перелік вимог до технічного забезпечення міститься в Інструкції користування системою
дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» для фізичних осіб у ПАТ АКБ «Львів» ( далі –
Інструкція користування), що розміщена на Інтернет-сторінці Банку www.banklviv.com та в приміщеннях
Банку в доступному для Клієнта місці.
8.6. Клієнт не має права передавати Логін та Пароль іншим особам та використовувати Систему для
інших цілей, ніж це передбачено Договором, цими Правилами та Інструкцією користування.
8.7. Відповідно до цих Правил Клієнт за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» може здійснювати
наступні операції:
 отримувати інформацію по власним рахункам (поточні, карткові, вкладні), по кредитам, отриманих
в Банку;


перекази коштів між рахунками Клієнта в межах Банку;



перекази коштів в національній валюті за межі Банку;

 укладення договорів банківського вкладу, в порядку визначеному Інструкцією користувача та цими
Правилами;


здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти (формування заявок, тощо);



отримувати інформаційні послуги;



операції з ПК.

8.8. Функціональні можливості Системи «Інтернет-банкінг» можуть бути збільшені/зменшені, що
відображаються у Інструкції по використанню Системи «Інтернет-банкінг».
8.9. Клієнт за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» вправі розпоряджатись коштами на власних
рахунках у Банку, що відкриті на момент надання Банком доступу до Системи, а також до рахунків, що
будуть відкриті у Банку протягом строку користування Системою «Інтернет-банкінг».
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8.10.
Операції, що здійснюються Клієнтом у системі «Інтернет-банкінг» оформляються у вигляді
відповідного Електронного розрахункового документа, підтвердженого Кодом підтвердження шляхом
його введення у вказане програмою поле, для підтвердження здійснення операцій/дії.
8.11.
Електронний розрахунковий документ може бути створено, передано збережено,
оброблено і перетворено у візуальну форму, за ініціативою однієї із Сторін Договору.
8.12.
Електронний розрахунковий документ, приймається Банком та вважається складеним
належним чином та підписаним особисто Клієнтом та прирівнюється до паперового документа з
особистим підписом Клієнта, за умови його підтвердження Клієнтом, шляхом введення відповідного
Коду підтвердження, отриманого відповідно до цих Правил. При цьому, введення Клієнтом Коду
підтвердження в електронний розрахунковий документ, вважається здійсненням електронного підпису
власноручно Клієнтом.
8.13.
Код підтвердження не може бути визнаний недійсним через його електронну форму або
через те, що такий Код не має статусу електронного цифрового підпису.
8.14.
Відповідальність за збитки, завдані несанкціонованим або неналежним використанням
Логіну, Паролю та Коду підтвердження покладається виключно на Клієнта.
8.15.
Електронні документи, що сформовані у СДО «Bank Lviv Online» прирівнюються до
документів на паперовому носії і є підставою для вчинення Банком відповідних дій, в порядку
визначеному цими Правилами для відповідного виду рахунків/операцій, за умови їх відповідності
чинному законодавству України, цим Правилам, Інструкції користування та Договору. При цьому,
електронні документи, оформлені з порушенням вимог нормативно-правових актів України, цих Правил,
Інструкції користування, в також вимог Договору, не приймаються Банком до виконання.
8.16.
Клієнт зобов’язаний оплачувати послуги з надання доступу до Системи «Інтернет-банкінг»
(якщо це передбачено Тарифами), а також оплачувати банківські послуги, надані за допомогою Системи
«Інтернет-банкінг», відповідно до Тарифів Банку. Укладенням Договору про надання доступу до
Системи «Інтернет-банкінг» Клієнт безвідклично доручає Банку, а Банк зобов’язується здійснювати
договірне списання грошових коштів з будь-якого рахунку Клієнта, що відкритий у Банку, для оплати
послуг Банку за надання доступу до Системи «Інтернет-банкінг» та за здійснення Клієнтом за
допомогою цієї Системи, в розмірі та строки визначені Тарифами. При цьому, здійснення буд-якої
операції у Системі «Інтернет-банкінг», а також доступ до цієї Системи, здійснюється за умови достатності
на Рахунках Клієнта коштів для сплати відповідної комісії Банку.
8.17.
Банк вправі заблокувати доступ Клієнта до СДО «Bank Lviv Online» у випадках, передбачених
Договором та у разі настання будь-якої з наступних умов:
-

здійснення 3-х (трьох) поспіль невдалих спроб вводу Паролю (в т. ч. Паролю для першого входу);

-

порушення Клієнтом або спроби порушення умов безпеки доступу до Системи «Інтернет-банкінг»;

-

несплати Клієнтом за послуги Банку (комісійної винагороди тощо);

-

на підставі заяви Клієнта про відмову від доступу до СДО «Bank Lviv Online»

-

закриття поточного (карткового ) рахунку в Банку;

-

не здійснення входу Клієнтом в СДО «BankLviv.Online» впродовж останніх 12–ти місяців підряд.

8.18.

Банк контролює виконання Клієнтом умов цих Правил, Інструкції користування та Договору.

8.19.
Банк вправі здійснювати тимчасову зупинку роботи СДО «Bank Lviv Online» для проведення
профілактичних робіт, при цьому такі дії не потребують попереднього повідомлення/попередження
Клієнта
9. РОЗРАХУНКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1.1.

Банк зобов’язується проводити нарахування процентів на залишки коштів / банківського
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металу на Рахунку Клієнта, у розмірі, встановленому діючими Тарифами Банку та в порядку,
встановленому в Банку, і зараховувати їх щомісячно на Поточний /картковий рахунок Клієнта не пізніше
ніж в останній робочий день місяця. Перед проведенням будь-яких операцій Клієнт зобов’язаний
ознайомитись із діючими Тарифами Банку, які встановлюють оплату за цю операцію. Проведення
Клієнтом операції означає, що він ознайомився із діючими Тарифами Банку.
9.1.3.
Клієнт зобов’язується здійснювати оплату за надані Банком послуги у розмірах та строки,
визначені Тарифами банку.
9.1.4.
Банк має право самостійно встановлювати та змінювати Тарифи, в порядку встановленому
цими Правилами. Повідомлення про зміну Тарифів Банк доводить до Клієнтів Банку шляхом
оприлюднення:
-

на дошці оголошень в приміщенні операційного залу по обслуговуванню фізичних осіб Банку;

-

на WEB-сторінці Банку за адресою: www.banklviv.com.

При цьому, момент здійснення опублікування на Інтернет сторінці Банку або його розміщення на дошці
оголошень у приміщенні операційного залу по обслуговуванню фізичних осіб Банку вважається
моментом ознайомлення Клієнта з Тарифами. Крім того, Банк залишає за особою право застосовувати
інші способи ознайомлення Клієнта із Тарифами.
9.1.5.
У випадку незгоди з новими тарифами Клієнт, не пізніше 10 днів після їх оприлюднення,
вправі розірвати Договір та закрити Рахунок.
9.1.6.
Ненадходження від Клієнта, протягом 10 днів після оприлюднення повідомлення про зміну
тарифів Банку, письмового повідомлення про розірвання Договору вважається виявленням згоди
Клієнта на зміну тарифів.
9.1.7.
Комісія сплачується одночасно із проведенням платіжної операції, якщо інше не
встановлено Тарифами Банку. У разі недостатності коштів для проведення платежів і оплату комісій
Банку, Банк вправі відмовити в здійсненні операції.
9.1.8.
У випадку відсутності у Клієнта достатньої суми коштів на Поточному рахунку Клієнта в Банку
в національній валюті України для сплати заборгованості Клієнта перед Банком, Клієнт доручає Банку:
- здійснити продаж іноземної валюти/банківських металів з Поточного рахунку Клієнта в іноземній
валюті/банківських металах на МВРУ по курсу, що діє на момент здійснення операції продажу іноземної
валюти/банківських металів в сумі достатній для виконання зобов‟язань перед Банком та покриття
витрат за проведення цієї операції згідно діючих Тарифів Банку.
- отримані кошти Банк спрямовує на погашення заборгованості Клієнта перед Банком;
- Банк за рахунок коштів Клієнта здійснює сплату від імені Клієнта необхідних комісій та зборів.
У випадку недостатності коштів для проведення такої операції і оплати комісій Банку, Банк вправі
відмовити в здійсненні операції/операцій.
При цьому, Сторони домовились розцінювати положення цього пункту як Заявку на продаж валюти,
необхідної для виконання грошових зобов’язань Клієнта перед Банком.
9.1.9.Банк вправі у вказаному у п. 9.1.8. цих Правил порядку здійснювати договірне списання та продаж
валюти, необхідної для погашення заборгованості Клієнта в дні настання строку їх погашення, якщо інше
не буде встановлено домовленістю між Сторонами.
9.1.10.Якщо Клієнт відмінить дане ним Банку доручення на купівлю/продаж/конвертацію
валюти/банківських металів в цілому чи в частині після укладення Банком відповідних договорів із
третіми особами, то він зобов’язаний оплатити Банку, протягом 10 (десяти) днів з моменту відміни
даного Банку доручення, понесені Банком витрати. У випадку часткової відміни вищевказаного
доручення Клієнта, то Банк отримує комісійну винагороду в частині пропорційній до виконаного ним
доручення.
9.2.Примусове та договірне списання коштів з Рахунку.
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9.2.1.Банк здійснює списання коштів / банківських металів з Рахунку Клієнта у випадках, передбачених
законами України, та в порядку, передбаченому чинним законодавством.
9.2.2.Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів/банківських металів з його Рахунку на користь
кредиторів Клієнта у разі, якщо таке право Кредитора передбачене у відповідному договорі з Клієнтом.
9.2.3.Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання коштів/банківських металів з Рахунку (-ків)
Клієнта на свою користь у разі, якщо Банк є кредитором Клієнта за Договором. При цьому, здійснення
договірного списання є правом, а не обов’язком Банку.
9.2.4.Клієнт доручає Банку самостійно утримувати належну йому за виконання цих Правил та
укладеного, в межах цих Правил, Договору комісійну винагороду:
 з коштів, які знаходяться на Рахунку Клієнта та/або призначені для купівлі/продажу/конвертації
валюти/банківських металів;


з коштів виручених від продажу іноземної валюти/банківських металів.

9.3.Відповідальність Сторін.
9.3.1.За несвоєчасну оплату послуг Клієнт, крім відшкодування збитків, сплачує пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, крім кредитних правовідносин.
9.3.2.Банк несе відповідальність за:
 збереження суми Вкладу та гарантує повернення прийнятих грошових коштів Статутним капіталом
Банку і всім належним йому майном;
 не включення інформації про ПК Клієнта (Держателя ПК) у «Стоп-лист» та/або не заблокування дії
ПК за письмовим повідомленням/телефонним дзвінком Клієнта (Держателя ПК) про її
втрату/компрометацію;


за несвоєчасне зарахування або списання коштів на/з рахунку Клієнта.

9.3.3.Банк не несе відповідальності за:


Кошти/банківські метали Клієнта та подальший їх рух після списання Рахунку Клієнта;



достовірність змісту розрахункових документів, що надходять до виконання по Рахунку;

 нестачу готівкових коштів/банківського металу, у випадку недотримання Клієнтом вимог чинного
законодавства, що регламентує порядок здійснення касового обслуговування, а також вимог цих правил
та Договору;
 невчасно отримані, переказані, загублені кошти/банківські метали Клієнта, якщо Клієнтом була
вказана невірна траса (реквізити) платежу;


операції, що були здійсненні по втраченій/викраденій ПК, які були виконані без її авторизації;

 відмову третьої сторони прийняти ПК, а також за ліміти та обмеження у використанні ПК,
встановленні третьою стороною, які можуть порушувати інтереси Клієнта (Держателя ПК).
9.3.4.Клієнт несе відповідальність за:
 відповідність/достовірність інформації, зазначеної в розрахунковому документі, суті операції, за
якою здійснюється переказ;
 трансакції, що були здійснені без авторизації ПК після закінчення строку перебування ПК у «СтопЛисті»;


достовірність інформації, вказаної ним у відповідній Заяві-анкеті на видачу ПК;

 неповідомлення про свій статус самозайнятої особи (в розумінні податкового законодавства), якщо
він такою є, в порядку та відповідно до законодавства України.
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9.3.5.У разі застосування до Банку санкцій внаслідок помилкових, винних, протиправних дій Клієнта,
останній зобов’язується відшкодувати всі понесені Банком внаслідок цього збитки в повному обсязі.
9.3.6.У випадку застосування до Банку санкцій внаслідок помилкових, винних, протиправних дій Клієнта
(Держателів ПК), Клієнт зобов’язується відшкодувати Банку усі понесені ним внаслідок цього збитки у
повному обсязі.
9.3.7.За неповернення, протягом 3 днів після отримання з Банку повідомлення про помилкове
зарахування на його рахунок коштів/банківських металів Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,1 % від
цих коштів / банківських металів , починаючи з дня помилкового зарахування коштів на його рахунок і
до дня їх повернення Банку.
9.3.8.За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за кредитними правовідносинами Клієнт, крім
відшкодування збитків, сплачує пеню у розмірі подвійної процентної ставки. визначеної Договором, але
не менше однієї гривні за кожний день прострочення.
9.3.9.За невиконання взятих на себе зобов’язань по поверненню кредиту Клієнт, крім сплати пені,
відшкодовує Банку заподіяні збитки у повному обсязі, в тому числі й упущену вигоду.
9.3.10.Сторони домовились, що строк позовної давності для стягнення неустойки (штрафу, пені) за
Договором, прирівнюється до строку позовної давності встановленої законом для основної вимоги за
кредитними правовідносинами.
9.3.11.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цих Правил
та/або Договору, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю
невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої
електроенергії та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське
безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.
10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
10.1.

Банк має право:

10.1.1.
у будь-який час вносити зміни до відповідного Договору, умов банківських продуктів,
тарифів, змінюючи Правила/Тарифи, повідомляючи про це Клієнта офіційним опублікуванням тексту
таких змін/Тарифів (нової редакції Правил/Тарифів) на Інтернет-сторінці Банку за адресою:
www.banklviv.com та його розміщення на дошці оголошень у приміщенні операційного залу по
обслуговуванню фізичних осіб Банку не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до набрання
чинності цих змін.
При цьому, момент здійснення опублікування на Інтернет-сторінці Банку або його розміщення на
дошці оголошень у приміщенні операційного залу по обслуговуванню фізичних осіб Банку вважається
моментом ознайомлення Клієнта із текстом таких змін/Тарифів. Крім того, Банк залишає за собою право
застосовувати інші способи ознайомлення Клієнта із змінами, внесеними до цих Правил/Тарифів. У
випадку, якщо інші положення цих Правил передбачають відмінний від наведеного у цьому підпункті
порядок внесення змін до окремих частин/пунктів Правил/Тарифів чи інший порядок та/або строки
повідомлення Клієнта про внесення таких змін, то такі зміни вважають пріоритетними відносно окремо
описаних ситуацій та частин/пунктів Правил.
10.1.2. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право без окремої згоди Клієнта, але за його наступним
повідомленням, у будь-який час та виключно на власний розсуд відступити будь-які свої вимоги за
Договором та цими Правилами третім особам або здійснити заміну Сторони на будь-яку іншу особу;
10.1.3. у випадку зміни облікової ставки Національного банку України, діючого законодавства, Тарифів
або політики Банку, Банк має право ініціювати зміну розміру процентів за Вкладом, обумовлених
Договором, шляхом звернення до Клієнта (Вкладника) із пропозицією про внесення таких змін у
Договір. При цьому, шляхом підписання відповідного Договору Клієнт (Вкладник) погоджується, що у
випадку неукладення ним додаткового договору на встановлення нового розміру процентної ставки
протягом 7 (семи) календарних днів, з моменту отримання повідомлення від Банку про таку зміну,
Договір вважається достроково припиненим. У цьому випадку, сума вкладу (депозиту) та проценти,
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нараховані за ставкою обумовле ною Договором, перераховується Банком на Поточний рахунок
Вкладника.
10.2.

Банк зобов’язується:

10.2.1.
приймати/видавати кошти Клієнта (Вкладника) на Рахунок /з Рахунку відповідно до умов
цих Правил і Договору;
10.2.2.
Клієнта.

надавати інформацію Клієнту щодо суми нарахованих процентів та рух коштів за Рахунком

10.3. Клієнт має право:
10.3.1.
на отримання процентів, нарахованих на залишки коштів/банківських металів на
Рахунку/вкладному рахунку відповідно до умов Договору, Правил і чинного законодавства;
10.3.2.

отримувати інформацію щодо нарахованих процентів та рух коштів за Рахунком;

10.4. Клієнт зобов’язується:
10.4.1.
Банку.

сплачувати комісію Банку за проведення операцій по Рахунках відповідно до діючих тарифів

10.4.2.
регулярно відвідувати Інтернет-сторінку Банку за зазначено в цих правилах електронною
адресою з метою ознайомлення із наведеною там інформацією та /або в інший спосіб, обумовлений
цими Правилами, ознайомлюватись із Тарифами / Правилами;
10.4.3.
надавати Банку не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів, з моменту отримання
відповідної вимоги від Банку, усі необхідні документи для надання Банком банківських послуг в межах
цих Правил та/або окремо укладених Договорів.
10.4.4.

Повідомляти Банк про:

 всі зміни даних, зазначених в Анкеті-заяві та інших документах, що подавались ним до Банку у
зв’язку із укладенням та/або виконанням умов цих Правил/укладених Договорів,


факт набуття Клієнтом статусу пов’язаної до ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» особи



факт набуття Клієнтом статусу публічної особи або особи близької чи пов'язаної з публічною,

в термін не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін та/або набуття такого
статусу.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1.
Шляхом підписання Договору та приєднання до Правил, Клієнт підтверджує, що
ознайомився з цими Правилами, Умовами банківських продуктів та діючими Тарифами Банку.
11.2.
Всі питання, що не врегульовані цими Правилами та Договором, регулюються у
відповідності з чинним законодавством України.
11.3.
У випадку, якщо термін виконання Клієнтом зобов’язань передбачених в Договорі
припадає на вихідний або святковий день, то таке виконання переноситься на перший робочий
день, який слідує за вихідним або святковим днем, без додаткової плати за ці дні.
11.4.

Адреси місцезнаходження та реквізити Сторін фіксуються безпосередньо у Договорі.

11.5.
Клієнт зобов’язується у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміну паспортних,
ідентифікаційних даних, місця проживання та/або номерів контактних телефонів.
11.6.
Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення
переговорів, у випадку недосягнення згоди – у судовому порядку.
11.7.
Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом визначеного
у ньому строку.
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11.8.
Строк дії Договору продовжується на наступний встановлений Договором строк, якщо
жодна із Сторін до закінчення строку його дії не подала письмових заперечень проти такого
продовження; для карткових рахунків - якщо за 30 діб до закінчення строку дії Договору жодна з сторін
не заявить в письмовій формі про припинення його дії або якщо інше не встановлено Договором.
Положення цього пункту не застосовуються, якщо Банку стало відомо про смерть Клієнта.
11.9.

Договір може бути розірваний лише за згодою сторін.

11.10.
При припиненні дії Договору, Рахунок Клієнта закривається та проводиться взаємний
розрахунок, у відповідності до умов Договору, на день такого припинення.
11.11.
Клієнт заявляє, що у випадку нездійснення ним операцій за поточним (картковим) рахунком
протягом 1 року, цей рахунок вважається недіючим і залишок коштів / банківських металів
перераховується на відповідні рахунки Банку. У випадку звернення Клієнта із вимогою про повернення
йому залишків коштів /банківських металів за таким недіючим Рахунком, такі повертаються йому у
встановленому в Банку порядку.
11.12.

Банк закриває Рахунки Клієнта та розриває Договір при настанні наступних умов:

1) якщо залишок грошових коштів /банківських металів на Рахунку Клієнта відсутній та у випадку
відсутності операцій за цим Рахунком протягом 1 року;
2) у випадку невиконання або неналежного виконання
здійснення обслуговуванням Клієнта.

Клієнтом вимог Банку, необхідних для

При цьому, залишок грошових коштів / банківських металів на рахунку видається Клієнтові або за його
вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені Правилами.
11.13.
При достроковому припиненні дії Договору щорічні внески за річне обслуговування ПК та /
або Рахунку не повертаються.
11.14.

Банк зобов’язується забезпечити збереження банківської таємниці.

11.15.
Інформація, яка містить банківську таємницю розкривається Банком у випадках, в порядку
та відповідно до вимог чинного законодавства України.
11.16.
Сторони погодилися, що Банк може припинити визначені Договором та цими Правилами
правовідносини щодо відкриття та обслуговування Поточного рахунку та закрити його, якщо є підстави
вважати, що фінансова операція (-ї) Клієнта пов’язана (-і) з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також у випадку неможливості
проведення ідентифікації Клієнта відповідно до чинного законодавства України, у т.ч. в разі ненадання
Клієнтом необхідних документів чи відомостей для з’ясування суті його діяльності, фінансового стану чи
умисного надання неправдивих відомостей.
11.17.
Сторони погодилися, що Банк має право припинити визначені Договором та цими
Правилами правовідносини щодо відкриття та обслуговування Поточного рахунку та закрити його у
випадку невиконання Клієнтом своїх зобов’язань за Договором, порушення законів України та/або
нормативно-правових актів Національного банку України.

12. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІДШКОДУВАННЯ
КОШТІВ ЗА РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

12.1. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Фонд гарантує Клієнту
відшкодування коштів за його Рахунками, що відкриті в Банку.
12.2. Фонд здійснює відшкодування коштів за Рахунками, включаючи відсотки, нараховані на день
початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру
відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від
кількості Рахунків Клієнта в Банку.
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Нарахування процентів за Рахунками припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку
з ринку (у разі прийняття Національним банком України (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 такого рішення).
12.3. Клієнт набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за Рахунками за
рахунок коштів Фонду, в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, після прийняття
рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку.
12.4. Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених Клієнту протягом дії
тимчасової адміністрації у Банку.
12.5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в еквіваленті у гривні після
перерахування суми вкладу за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют на день початку
процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до ст. 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).
12.6. Фонд гарантує відшкодування коштів за Вкладом:
12.6.1.
в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені
Банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи
нараховані відсотки на такі кошти; в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку
процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування
коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку;
12.6.2.
який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих
самих умовах, що і до реорганізації;
12.6.3.
передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня
їх передачі.
12.7. Фонд не гарантує відшкодування коштів за Вкладом:
12.7.1.
суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір
банківського вкладу та/або банківського рахунку (вклади СПД відшкодовуватимуться починаючи з
01.01.2017 року. щодо банків віднесених до категорії неплатоспроможних після 01.01.2017 року)
12.7.2.

якщо кошти передані банку в довірче управління;

12.7.3.

якщо сума вкладу менше 10 гривень;

12.7.4.

підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

12.7.5.
розміщеним на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою
особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого
банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77
Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
12.7.6.
розміщеним на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор,
оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком
України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі
прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
12.7.7.

розміщеним на вклад власником істотної участі банку;
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12.7.8.
за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами,
укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України
"Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від Банку;
12.7.9.
якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого
зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
12.7.10.

у філіях іноземних банків;

12.7.11.

у банківських металах;

12.7.12.

розміщеним на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

12.8. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
12.9. Детальна інформація щодо гарантування вкладів Фондом, умови гарантування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування коштів за Рахунками, граничний розмір такого
відшкодування, порядок одержання коштів за вкладом в неплатоспроможному банку, бланк заяви про
отримання відшкодування за вкладом у банку, що ліквідується та необхідні інформаційні матеріали, а
також умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти за Вкладом визначені у ст. 26 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» знаходяться на сайті Фонду за адресою:
http://www.fg.gov.ua.
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