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Розділ 2 «ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ У АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 
 
Вкладні операції в Акціонерному товаристві «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» код ЄДРПОУ 34575675, 
місцезнаходження  м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ.А,А1 (надалі - Банк) за участю фізичної особи (надалі - Клієнт), в 
подальшому разом - Сторони, а окремо - Сторона, здійснюються на підставі укладеного між Банком і Клієнтом 
договору банківського вкладу (надалі – Договір), що складається з двох розділів: Розділу 1 «Загальні умови 
банківського вкладу» та Розділу 2 «Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків у АТ 
«КРЕДИТВЕСТ БАНК» (надалі - Розділ 2 або Правила).  
Використання в подальшому тексті терміну «Договір» означає Розділ 1 та Розділ 2 у сукупності. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1.  Цими Правилами визначається порядок внесення Клієнтом Вкладу, нарахування Банком процентів на Вклад, 
зобов'язання сторін, права сторін, відповідальність сторін, інші умови Договору. 
1.2. Відносини Клієнта та Банка регулюються цим Договором та нормами чинного законодавства України. 
1.3. Тип Вкладу обирається Клієнтом та визначається наступними критеріями: 
- сума Вкладу; 
- строк розміщення Вкладу; 
- процентна ставка за Вкладом; 
- умови поповнення та дострокового витребування Вкладу; 
- умови нарахування та сплати процентів на Вклад. 
Тип Вкладу вказаний в Розділі 1 цього Договору. 
1.4. Банк, відкриває Клієнту всі види Вкладних рахунків (далі – Рахунок), що дозволяються чинним законодавством 
України.  
 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ 
2.1. Порядок внесення Вкладу: 
2.1.1. Відповідно до умов Договору Клієнт має право на власний розсуд внести суму Вкладу готівкою через касу 
Банку або шляхом безготівкового переказу суми Вкладу на Рахунок. 
2.1.2. Сума Вкладу, що вноситься Клієнтом на Рахунок, не може бути меншою від мінімальної суми, встановленої 
Банком для Вкладу відповідного типу. 
2.1.3. У випадку внесення Клієнтом на Рахунок суми Вкладу або поповнення Вкладу (якщо це передбачено умовами 
Розділу 1 цього Договору) після закінчення операційного часу Банка, грошові кошти у відповідній сумі зараховуються 
на Рахунок найближчого наступного операційного дня Банку. 
Застереження: 
В розумінні цього Договору операційний час Банку - частина операційного дня Банку, протягом якої відбувається 
обслуговування клієнтів, у тому числі приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають 
бути оброблені, передані та виконані Банком. 
В розумінні цього Договору операційний день Банку - діяльність Банку протягом робочого дня, що пов'язана з 
реєстрацією, перевірянням, вивірянням, обліком, контролем операцій (утому числі прийманням від клієнтів 
документів на переказ і документів на відкликання та здійсненням їх оброблення, передавання та виконання) з 
відображенням їх у балансі Банку. 
Початок та кінець операційного часу, а також тривалість операційного дня встановлюються згідно з внутрішніми 
розпорядженням Банку з урахуванням режиму роботи платіжних систем і доводяться до відома клієнтів шляхом 
оприлюднення на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних дошках, оголошеннях і т.п.), 
розташованих у доступних для Клієнта місцях операційних залів Банку, а також на web-сторінці 
www.creditwest.kiev.uа. 
2.1.4. При внесенні Клієнтом готівкових коштів на Рахунок, Банк надає останньому квитанцію та виписку по Рахунку. 
При внесенні Клієнтом Вкладу шляхом перерахування коштів на Рахунок з іншого рахунку, Банк надає останньому 
виписку по Рахунку. Квитанція та виписка по рахунку мають бути підписані працівником Банку та скріплені печаткою 
(штампом) Банку. 
2.1.5. У випадку, якщо Клієнт не вніс Вклад в строк, передбачений цим Договором, Банк має право відмовитися від 
прийняття простроченої суми Вкладу та при її наступному надходженні повернути таку суму коштів Клієнту того ж 
дня (або наступного робочого дня при надходженні суми після закінчення операційного дня) як помилкову, без 
нарахування та сплати процентів на них. 
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2.1.6. У випадку, якщо Клієнт шляхом безготівкового перерахування внесе Вклад у сумі, яка більша суми, що 
передбачена п. 1. Розділу 1 цього Договору, Банк має право повернути Клієнту суму перевищення того ж дня (або 
наступного операційного дня при надходженні суми після закінчення операційного часу) як помилково перераховані 
кошти, не нараховуючи та не сплачуючи проценти на них. 
2.1.7. У випадку, якщо сума Вкладу, фактично внесена Клієнтом на Рахунок, менша суми, що передбачена п. 1. 
Розділу 1 цього Договору, Банк має право відмовитись від прийняття Вкладу та повернути кошти Клієнтові того ж дня 
(або наступного робочого дня при надходженні суми після закінчення операційного дня) як помилково внесені, без 
нарахування та сплати процентів на них. 
2.1.8. У випадку, якщо Банк не використав права, надані йому відповідно до пунктів 2.1.5. - 2.1.7. цих Правил, 
вважається, що він згоден з фактично внесеною сумою Вкладу та / або строками її внесення. У такому випадку Банк 
повинен зберігати Вклад з дня його внесення, нараховувати проценти за користування ним, виконувати інші 
зобов'язання відповідно до умов цього Договору. 
 
3. ПРОЦЕНТИ НА ВКЛАД 
3.1. Нарахування процентів на суму Вкладу, яка фактично внесена до Банку та не повернена Клієнту, починається з 
дня, наступного за днем зарахування грошових коштів на Рахунок. Нарахування процентів на Вклад припиняється в 
день, що передує даті повернення Вкладу, зазначеній у п.1 Розділу 1 цього Договору, а в разі дострокового 
повернення Вкладу (його частини) - в день, що передує даті дострокового повернення Вкладу (його частини). 
Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Вкладу. 
3.2. Проценти на суму Вкладу, що фактично внесена в Банк і не повернена Клієнту (за винятком випадків, 
передбачених п.2.1.5.-2.1.7. Розділу 2 цього Договору),  нараховуються виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 
у році (для Вкладів у національній валюті) або з фактичної кількості днів у місяці та умовно 360 днів у році (для 
Вкладів в іноземній валюті). 
У випадку якщо умовами Розділу 1 цього Договору передбачено, що проценти нараховані на суму Вкладу 
сплачуються Клієнту шляхом їх перерахування на Рахунок, з метою поповнення суми Вкладу, Клієнт доручає Банку 
нараховані за Вкладом проценти у строк, вказаний в Розділі 1 цього Договору, направляти на поповнення Вкладу. 
Проценти, нараховані за місяць, в якому закінчується строк Вкладу, сплачуються не пізніше дня повернення Вкладу. 
3.3. У разі дострокового повернення Вкладу або його частини, проценти, нараховані за Вкладом або його частиною, 
що достроково повертається за час фактичного перебування на Рахунку, перераховуються за процентною ставкою 
вказаною в Розділі 1 цього Договору, якщо інше не буде передбачено в додатковій угоді про дострокове розірвання 
цього Договору, що укладається за взаємною згодою Сторін. 
У випадку, якщо це передбачено Розділом 1 цього Договору, Банк має право після здійснення перерахування суми 
нарахованих процентів на суму Вкладу, що достроково повертається, списати з Рахунку суму коштів у розмірі різниці 
між сумою процентів, що фактично нарахована на суму Вкладу, яка достроково повертається, та сумою процентів, 
перерахованою за НОВОЮ процентною ставкою. 
3.4. Процентна ставка у розмірі, що вказаний в Розділі 1 цього Договору, може бути змінена у сторону збільшення 
або зменшення виключно за погодженням Сторін, шляхом підписання Додаткової угоди до Договору. 
 
4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 
4.1. Клієнт зобов'язується: 
4.1.1. Внести Вклад в Банку сумі, що зазначена в п.1  Розділу 1 цього Договору, готівкою або шляхом безготівкового 
перерахування грошових коштів протягом 3 (Трьох) робочих днів з дати підписання цього Договору Сторонами та 
скріплення його печаткою Банку або в інший строк, встановлений у Розділі 1 цього Договору. 
4.1.2. Оплачувати послуги Банку згідно діючих тарифів Банку (надалі - Тарифи). 
Застереження: 
Тарифи встановлюються Банком та оприлюднюються на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних 
дошках, оголошеннях і т.п.), розташованих у доступних для Клієнта місцях операційних залів Банку, а також на web-
сторінці www.creditwest.kiev.uа. 
Оплата послуг Банку здійснюється Клієнтом в момент надання відповідної послуги. 
Оплата наданих Банком послуг за місяць, які не оплачені Клієнтом в момент надання послуги, має бути здійснена 
(включаючи шляхом договірного списання) не пізніше останнього робочого дня такого місяця, в якому такі послуги 
надані, якщо інші строки не передбачені Тарифами Банку або додатковою домовленістю Сторін. 
Клієнт підтверджує, що з Тарифами він ознайомлений та згодний. 
Підписання цього Договору Сторони погодили наступний порядок зміни діючих Тарифів: 
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Не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до запропонованої дати внесення відповідних змін Банк вносить 
пропозицію про зміну Тарифів із зазначенням дати набуття чинності такими змінами одним або декількома з 
наступних способів (за вибором Банку): 
- направлення повідомлення поштою на адресу Клієнта, що вказана в п.8.2  Розділу 1 цього Договору або письмово 
повідомлена Клієнтом; 
- розміщення відповідного повідомлення на інформаційних носіях (рекламних буклетах, інформаційних дошках, 
оголошеннях і т.п.), розташованих у доступних для Клієнта місцях операційних залів Банку, а також на web-сторінці 
www.creditwest.kiev.uа. 
Клієнт приймає на себе обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Банку про зміну Тарифів 
в операційній залі та/або на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет.  
В разі, якщо Клієнт протягом 30 (Тридцять) календарних днів з моменту винесення Банком відповідної пропозиції не 
звернувся до відповідного суду із позовом щодо вирішення розбіжностей між Банком та Клієнтом стосовно зміни 
Тарифів, вважається, що пропозиція Банку відносно зміни Тарифів прийнята Клієнтом відповідно до частини 3 статті 
205 Цивільного кодексу України. 

 4.1.3. Надавати на першу вимогу Банку чинні документи та/або достовірні й  актуальні відомості (офіційні 
документи та/або належним чином засвідчені їх копії), необхідні для здійснення Банком заходів належної 
перевірки, проведення моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, включаючи, в разі 
необхідності, яка визначається Банком, інформацію про джерела статків (багатства) та джерела походження 
коштів, пов’язаних з фінансовими операціями та/або для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Інформація та/або документи мають 
бути надані протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги Банку. 

4.1.4.  Повідомляти Банк про всі зміни у відомостях  та документах, наданих клієнтом Банку при проведенні 
належної перевірки  Клієнта (зокрема але не виключно, прізвища, імені, по батькові, паспортних даних, адреси місця 
проживання та реєстрації, контактні реквізити, зміни інформації щодо наявності зв’язку Клієнта із політично 
значущими особами, членами їх сімей та/або особами, пов’язаними з такими політично значущими особами, або з 
особами, щодо яких застосовані міжнародні санкції, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції 
РНБОУ) тощо). Таке повідомлення має бути здійснено якнайшвидше без необгрунтованої затримки, але в будь-
якому  разі має бути подано або надіслано в Банк в письмовому вигляді з додаванням опитувальника з внесеними 
до нього відповідними змінами,  не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня настання події, коли такі зміни 
відбулися. На вимогу Банку Клієнт зобов’язаний надати до Банку  документи, що підтверджують зміни, які відбулися. 
4.1.5.  Надавати, у встановлені Банком строки, на його письмовий запит дійсні та достовірні документи, відомості, 
інформацію, пояснення необхідні для здійснення заходів належної перевірки клієнта/додаткових заходів належної 
перевірки клієнта/посилених заходів належної перевірки клієнта/ актуалізації інформації про клієнта а також 
документів, відомостей, інформації, пояснень щодо діяльності клієнта та його фінансового стану,  та іншу необхідну 
інформацію/документи для виконання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу. 
4.2. Банк зобов’язується: 
4.2.1. Відкрити Клієнту Рахунок та зарахувати на нього Вклад, внесений Клієнтом відповідно до умов п.4.1.1. Розділу 
2 цього Договору. 
4.2.2. Після внесення Клієнтом суми Вкладу в порядку, визначеному цим Договором, видати Клієнту, виписку по 
Рахунку на підтвердження внесення суми Вкладу та укладення цього Договору. Виписка по Рахунку повинна бути 
підписана уповноваженою особою Банку та скріплена печаткою Банку. 
4.2.3. Сплачувати Клієнту Проценти на Вклад в розмірі та порядку передбаченому Розділом 1 цього Договору. 
4.2.4. Забезпечити зберігання та повернення фактично внесеного Клієнтом Вкладу та суми, нарахованих на нього 
процентів. 
4.2.5. Зберігати у таємниці персональні дані Клієнта та відомості щодо стану Рахунку. Без письмової згоди Клієнта 
інформація третім особам щодо стану Рахунку надаються лише у випадках, передбачених чинним законодавством 
України. 
4.2.6. Виконувати функції податкового агенту Клієнта щодо оподаткування доходів Клієнта, отриманих за цим 
Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань 
оподаткування доходів фізичних осіб. При оподаткуванні доходів Клієнта Банк застосовує ставку податку, визначену 
законодавством України. 

 4.3. Клієнт гарантує, що на момент укладення цього Договору та в подальшому протягом дії цього Договору: 
- Клієнт не володіє активами, пов’язаними із тероризмом  та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового 

знищення та його фінансуванням (як цей термін визначено чинним законодавством).   
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Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Банк, якщо будь-яке із запевнень, вказаних в цьому пункті, втрачає чинність 
або виявляється неправдивим.    
 
4.4. Банком не встановлюється ділові відносини та не проводяться видаткові фінансові операції, не надаються 
фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано, у випадку, якщо Клієнт  або контрагент Клієнта за 
фінансовою операцією, або інша фінансова установа, що забезпечує здійснення фінансової операції є: 

1) особою та/або організацією, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної 
діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, або 

2) особою та/або організацією, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до 
вказаного вище переліку осіб, або 

3) особою та/або організацією, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними 
власниками яких є особи та/або організації, яких включено до вказаного вище переліку осіб. 

5. ПРАВА СТОРІН 
5.1. Клієнт має право: 
5.1.1. Одержати Вклад та проценти, нараховані на суму Вкладу, на умовах та в порядку, що передбачені цим 
Договором. 
5.1.2. Одержувати довідки про стан Рахунку. 
5.1.3. Зробити заповідальне розпорядження щодо Вкладу та/або видати належним чином посвідчену довіреність на 
ім'я іншої особи на право отримання Вкладу та/ або процентів, нарахованих на суму Вкладу.  
5.1.4. Достроково розірвати цей Договір та отримати Вклад або його частину на підставі додаткової угоди до цього 
Договору, що укладається за взаємною згодою Сторін, згідно якої Сторони визначають дату такого дострокового 
повернення Вкладу. Зняття всієї суми вкладу є умовою для дострокового закриття рахунку та розірвання договору 
вкладу. 
5.1.5. У випадку якщо це передбачено умовами Розділу 1 цього Договору, поповнювати суму Вкладу в порядку 
передбаченому умовами Розділу 1 цього Договору. 
5.2. Банк має право: 
5.2.1. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті рахунка 
(обслуговуванні) у випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цим 
Договором та законодавством України щодо надання документів та/або інформації необхідної для здійснення 
належної перевірки Клієнта та/або у разі встановлення факту подання Клієнтом чи його представником під час 
здійснення належної перевірки Клієнта (посилених заходів належної перевірки Клієнта) недостовірної інформації 
або подання інформації з метою введення в оману Банку та/або у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа 
виступає від власного імені та/або у випадку, якщо документи, необхідні для здійснення фінансової операції за 
рахунком/рахунками Клієнта, відсутні або оформлені неналежним чином, або якщо фінансова операція не 
відповідає чинному законодавству України та/або умовам цього Договору, або фінансова операція може бути 
пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та 
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або Клієнт на запит Банку не надає 
інформації/документів чи відомостей, необхідних для здійснення аналізу фінансових операцій по рахунках, а також у 
інших випадках, передбачених чинним законодавством України з питань запобігання і протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення, Банк має право відмовитись від проведення фінансових операцій за Рахунком(ами) 
Клієнта в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Банку та/або 
розірвати ділові відносини з Клієнтом, шляхом розірвання цього Договору та закриття рахунка в односторонньому 
порядку Клієнт несе персональну відповідальність за подання до Банку достовірних та актуальних даних.  
5.2.2. У випадку вимоги Клієнтом дострокового повернення Вкладу або його частини, перерахувати розмір процентів 
на суму, яка достроково повертається, в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 
5.2.3. Вносити зміни до Тарифів в порядку передбаченому цим Договором. 
5.2.5. Використовувати грошові кошти Клієнта протягом строку дії цього Договору. 
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5.2.6. Вимагати належного виконання Клієнтом своїх зобов'язань, що передбачені цим Договором та/або діючим 
законодавством України, а також зобов'язань, що є кореспондуючими з правами Банку, що встановлені цим 
Договором та/або чинним в Україні законодавством. 
5.2.7.  Зупинити проведення фінансової операції у випадках передбачених Законом України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон). 
5.2.8. обмежити проведення дебетових операцій Клієнта у разі непроходження процедури належної перевірки, 

якщо до настання строків актуалізації даних, наданих Клієнтом Банку, відбулися зміни про які Клієнт відповідно до 

умов Договору, повинен був повідомити Банк, але не повідомив, та/або у зв’язку із закінченням строку 

(припиненням) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, неподання у строки встановлені 

цим договором чинних документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника 

Клієнта), встановлення факту належності  Клієнта до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, 

пов’язаних з політично значущими особами, та/або у разі ненадання відповіді на запит Банку щодо актуалізації 

даних у строки, встановлені в такому запиті, та/або ненадання Клієнтом документів необхідних для проведення 

аналізу фінансових операцій у строки, встановлені цим Договором або у відповідному запиті Банку. 

5.2.9. Надавати запити клієнту для отримання дійсних та достовірних документів, відомостей, інформації, пояснень 
необхідних для здійснення Банком заходів  належної перевірки клієнта/додаткових заходів належної перевірки 
клієнта/посилених заходів належної перевірки клієнта/ актуалізації інформації про клієнта а також документів, 
відомостей, інформації, пояснень щодо діяльності клієнта та його фінансового стану,  та іншої необхідної 
інформації/документів для виконання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу. 
6. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДОМ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ДАЛІ - 
ФОНД)  
6.1. Фонд гарантує Вкладнику Банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує 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 Банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. 
Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів 
за вкладами.  
Вкладник має право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в 
межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. 
Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за 
вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, 
строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами 
банківського рахунку з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою цієї статті. 
Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського 
рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою 
(внутрішньодержавною та міжнародною). 
Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання 
Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та 
міжнародною). 
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", Фонд гарантує 
кожному вкладнику Банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури 
ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Нарахування відсотків за договором 
припиняється у день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку (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", - у день прийняття рішення про відкликання банківської 
ліцензії та ліквідацію банку). 
Застереження. 
Для цілей виконання вимог чинного законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб під Вкладом 
розуміються кошти 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 
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рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, 
відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». 
6.2. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після 
перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком 
України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до 
статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (у разі прийняття Національним банком 
України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою 
статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 
встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку). 
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", Фонд гарантує 
кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури 
ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату 
прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.  
6.3. Фонд не відшкодовує кошти у випадках, визначених в п.4. ст.26 Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб», які визначено на офіційній інтернет-сторінці Фонду, яка знаходиться за наступним 
посиланням www.fg.gov.ua. 
6.4. На вимогу Вкладника при укладенні договору строкового вкладу йому надається розрахунок його доходів та 
витрат, пов'язаних з розміщенням строкового вкладу, який включає інформацію на дату звернення: 
1) суму нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів); 
2) суму податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), 
зазначений в договорі, із визначенням інформації, що банк виконує функції податкового агента; 
3) суму комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням 
вкладу. 
6.5. Банк, на вимогу Вкладника, надає Розділ 2 цього Договору, засвідчений уповноваженим працівником Банку.  
6.6. Проставлянням свого підпису на Розділі 1 Договору Вкладник підтверджує, що ознайомлений з Довідкою про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб. У разі якщо розміщення вкладу відбувається за допомогою систем 

дистанційного обслуговування, ознайомлення з цією інформацією може бути підтверджено передбаченим в 

окремому договорі аналогом власноручного підпису клієнта чи іншим його ідентифікатором в системі. У випадку 

розміщення вкладу за допомогою систем дистанційного обслуговування між Банком та Вкладником укладається 

окремий договорів із дотриманням вимог, передбачених в цьому Договорі. Банк надає Вкладнику не рідше ніж один 

раз на рік Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб за формою, встановленою діючим 

законодавством України. Така Довідка надається Вкладнику в електронній формі, шляхом направлення на 

електронну адресу Вкладника, що надається вкладником при укладенні цього Договору або у паперовій формі. На 

виконання вимог цього підпункту Вкладник зобов’язаний надіслати до Банку повідомлення в електронній формі на 

адресу Customer.Service@creditwest.ua, яке підтверджує факт отримання Вкладником Довідки, визначеної цим 

пунктом або підтвердити отримання Довідки шляхом проставляння свого підпису на другому екземплярі Довідки, 

який зберігається у Банку 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ 
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором вони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
7.2. Будь-яке повідомлення або документ, який Банк надсилає Клієнту може надсилатися будь-яким з наступних 
способів: в електронному вигляді на адресу електронної пошти, що вказується Клієнтом при відкриття рахунку в 
анкеті або в Розділі 1 цього Договору або за наявності системи «Клієнт-банк» – за допомогою «Клієнт-банк»», 
кур’єром, простим або рекомендованим поштовим листом, або шляхом направлення смс-повідомлення, в тому 
числі, але не виключно, направлення повідомлення за допомогою мобільних додатків-месенджерів (viber, 
WhatsApp, Telegram тощо) на телефонні номери, вказані Клієнтом в анкеті як актуальні, а також іншим способом, 
якщо такий буде передбачений цим Договором.7.3. Підписанням цього Клієнт доручає та уповноважує Банк на 
здійснення договірного списання коштів з Рахунку(ів) Клієнта у порядку, визначеному цим Договором. У разі, якщо 
Клієнту відкрито декілька Рахунків (поточних та/або депозитних) в Банку, цим Клієнт доручає Банку списувати суми 
комісійної винагороди щодо операцій за всіма Рахунками з того Рахунку, на якому є кошти. У разі, якщо валюта 
Рахунку та валюта комісійної винагороди не співпадають, Клієнт цим уповноважує Банк списати комісійну 
винагороду в іншій валюті та здійснити конвертацію за курсом, що встановлений у Банку на день списання.  

http://www.creditwest.ua/
mailto:Customer.Service@creditwest.ua


 

Стор. 7 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                              JOINT STOCK COMPANY  

“ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК”                  тел. / tel   +38 044 486 54 23, 365 00 05. “WEST FINANCE AND CREDIT BANK” 

м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ.А,А1                 факс / fax  +38 044 365 0004                    let.A,A1, 4,Leontovycha Street Kiev / UKRAINE 

веб-сайт / website http://www.creditwest.ua 

 

7.4. Вклад та нараховані проценти повертаються Банком Клієнту у дату, вказану у Розділі 1 цього Договору або в іншу 
дату, визначену за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору. 
7.5. Банк має право запропонувати внести зміни до Розділу 2 цього Договору, шляхом оприлюднення таких змін за 
30 (тридцять) календарних днів до дати набрання ними чинності, на інформаційних носіях (рекламних буклетах, 
інформаційних дошках і т.п.), розташованих у доступних для Вкладника місцях операційних залів Банку, а також на 
інтернет-сторінці Банку www.creditwest.ua.  
Вкладник приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій про внесення змін 
до цього Договору на офіційному сайті Банку та/або на інформаційних носіях, розташованих у приміщеннях Банку.   
У випадку, якщо Вкладник не погоджується зі змінами до Розділу 2 цього Договору, він має право, до  дати, з якої 
застосовуватимуться зміни, розірвати цей Договір. Зміни до Розділу 2 цього Договору вважаються такими, що 
погоджені Вкладником, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Вкладник не повідомить Банк про 
розірвання цього Договору. 
Порядок внесення змін, вказаний у цьому пункті застосовується у випадку, якщо інший порядок внесення змін до 
умов цього Договору не встановлено іншим положенням цього Договору, та не суперечить чинному законодавству 
України.  
7.6. Відносини за цим Договором регулюються матеріальним правом України. 
7.7. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди зі спірного питання, спір 
підлягає вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.   
7.8. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
7.9. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами  Розділу 1 цього Договору, при цьому  Розділ 2 
не потребує окремого (додаткового) підписання Сторонами та є чинним для обох Сторін. 
7.10. Підписанням Розділу 1 цього Договору Вкладник надає згоду Банку на збір, реєстрацію, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміну, поновлення, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), використання, 
обробку, знеособлення, знищення будь-яких персональних даних Вкладника та/або доступ третіх осіб до будь-яких 
персональних даних Вкладника з метою здійснення Банком банківської та/або господарської діяльності, реалізації 
прав та обов’язків, передбачених податковим, бухгалтерським законодавством України, законодавством у сфері 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо. Вкладник надає згоду Банку на 
розголошення (поширення, розповсюдження, реалізацію, передачу) будь-яких  його персональних даних з метою 
захисту інтересів Банку зокрема, але не виключно, у випадку звернення до суду та/або у випадку відступлення 
Банком права вимоги за цим Договором. Також, Підписанням Розділу 1 цього Договору Вкладник підтверджує, що 
він повідомлений Банком про включення його Персональних даних до бази персональних даних з метою, що 
вказана в цьому пункті, а також, що йому повідомлені всі його права, визначені Законом України «Про захист 
персональних даних» і про осіб, яким його дані надаються для виконання вказаної у цьому пункті мети. Персональні 
дані зберігаються не довше, ніж це необхідно для визначеної мети, з якою такі дані зберігаються, але у будь-якому 
разі не довше строку зберігання даних, визначеного чинним законодавством України. 
Будь-яка із зазначених у цьому пункті згод Вкладника є безумовною, безвідкличною і не обмежена строком дії. 
7.11 Додатково до інших положень цього Договору, Банк має право закриття рахунку клієнта  у випадках, 

передбачених ст 15. Закону та іншими нормативними  актами з питань  запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення. В цьому випадку закриття рахунку Клієнта здійснюється в односторонньому порядку 

Банком без необхідності попереднього повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод з Клієнтом. Про 

закриття рахунку Банк повідомляє Клієнта протягом 10 календарних днів з дати закриття рахунку будь-яким 

способом за вибором Банку з числа вказаних в п.7.2. цього Договору. 

7.12 Банк не має права за заявою Клієнта розривати цей Договір чи вчиняти інші дії, що мають наслідком 
припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на Рахунку, заморожені (зупинені) 
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення». 

 
 

8. Правила щодо міжнародного обміну інформацією для податкових цілей. 
 
8.1.  Якщо інше не вказано Клієнтом у відповідному опитувальнику, наданому ним Банку, Клієнт підписанням 
цього Договору підтверджує, що :  
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і) він  не є податковим резидентом жодної іноземної держави або території, та  
іі) він не є особою, на яку або на рахунки чи активи якої поширюється дія положень Закону США «Про податкові 
вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act) (далі – FATCA) та Угоди між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень 
Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), ратифікованої Законом України №229-ІX від 
29.10.2019р., та  
ііі) його рахунок в Банку не є підзвітним рахунком (далі – «Підзвітний рахунок»)в розумінні Податкового кодексу 

України.  

8.2. Клієнт зобов’язаний в разі зміни свого статусу податкового резидентства, вказаного в п.8.1 цього Договору 

або в опитувальнику, раніше наданому Клієнтом Банку, протягом 10 робочих днів з дати таких  змін повідомити 

Банк про  такі зміни та надати Банку опитувальник з питань податкового резидентства (за формою Банку) з 

актуальною/оновленою інформацією. 

8.3. Клієнт зобов’язаний на запит Банку надавати Банку інформацію та документи, що вимагаються Банком для 

підтвердження  статусу податкового резидентства Клієнта та/або для спростування обґрунтованої підозри Банку 

щодо коректності по відношенню до Клієнта будь-якого з тверджень, вказаних  в п.8.1 цього Договору. 

8.4. Банк має право в односторонньому порядку розірвати цей договір та закрити рахунок Клієнта (з поверненням 

залишку коштів власнику рахунку) у випадку :  

- невиконання або несвоєчасне виконання Клієнтом п.8.2. цього Договору;    

- ненадання Клієнтом протягом 15 календарних днів з дати отримання запиту Банку інформації, вказаної в п.8.3. 

цього Договору -  якщо Банк виявив факт надання Клієнтом недостовірної інформації для визначення, чи є 

рахунок Клієнта Підзвітним рахунком. 

В цьому випадку закриття рахунку Клієнта здійснюється в односторонньому порядку Банком без необхідності 

попереднього повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод з Клієнтом. Про закриття рахунку Банк 

повідомляє Клієнта протягом 10 календарних днів з дати закриття рахунку будь-яким способом за вибором Банку 

з числа вказаних в п.7.2. цього Договору. 

Банк не несе відповідальності за спричинені Клієнту збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин та 

закриттям Рахунку на підставі цього пункту. 

8.5. Клієнт зобов’язаний на першу вимогу Банку відшкодувати Банку будь-які витрати та збитки Банку, в тому 

числі, але не виключно,  будь-які штрафні санкції, податки тощо, застосовані до Банку уповноваженими 

державними органами,  що понесені Банком в зв’язку  із ненадання або несвоєчасним наданням  Клієнтом 

інформації, вказаної в п.п.8.2., 8.3. цього Договору, наданням Клієнтом в будь-який час неправдивої або неповної 

інформації, що стосується будь-якого з тверджень, вказаних в п.8.1. цього Договору.  

8.6. Клієнт цим надає право Банку утримувати шляхом проведення договірного списання будь-які суми, що 

можуть вимагатися для виконання Банком Податкового кодексу України та/або міжнародних договорів України,  

що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, або для відшкодуванню Банком будь-яких 

витрат Банку в зв’язку із виконанням ним вказаних норм законодавства,  а також суми, що підлягають 

відшкодуванню згідно п.8.5. цього Договору. 

8.7. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які негативні наслідки, якщо такі наслідки пов’язані із 

виконанням Банком вимог FATCA, та/або Податкового кодексу України, та/або міжнародних договорів України з 

податкових питань або з питань обміну інформацією для податкових цілей. 

8.8. Клієнт цим надає Банку згоду на розкриття Банком інформації, що є конфіденційною та/або становить 
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банківську таємницю Клієнта для цілей виконання  Банком вимог FATCA, та/або Податкового кодексу України, 

та/або міжнародних договорів України з податкових питань або з питань обміну інформацією для податкових 

цілей. 
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