Умови надання банківських послуr із залучення вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»

1)

порядок дій банку при закінченні строку дії договору вкладу (у тому числі щодо внутрішнього
переказу суми вкладу на поточний рахунок), процентну ставка, що буде нараховуватись на
кошти , що знаходяться на такому рахунку:

сума вкладу та нараховані проценти сплачуються не пізніше дня повернення вкладу, на
поточний рахунок Клієнта, зазначений у договорі.

Проценти нараховуються за процентною ставкою на залишки коштів на поточних рахунках у
відповідній валюті .

2)

порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами:
нарахування процентів на суму вкладу, яка фактично внесена до банку, починається з дня,

наступного за днем зарахування грошових коштів на рахунок. Нарахування процентів на вклад
припиняється в день, що передує даті повернення вкладу.

З)

порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України:
пролонгація строку Вкладу здійснюється виключно за згоди банку. У випадку, якщо банк не
надає згоду на пролонгацію, вклад повертається на поточний рахунок Клієнта, зазначений у

договорі.

4)

порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського
рахунку :

клієнт має право достроково розірвати договір та отримати вклад або його частину на підставі
додаткової угоди до 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.

Уразі 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

на залишки

коштів

на

поточних

рахунках у

відповідній валюті, що діє на дату дострокового розірвання договору, якщо інше не буде
передбачено в додатковій угоді про дострокове розірвання цього договору, що укладається за
взаємною згодою сторін.

5)

Графік роботи ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
Понеділок-вівторок
П'ятниця

Субота-неділя

9.00-18.00
9.00-17.00
вихідний

Графік роботи касового відділення ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
Понеділок-вівторок
П'ятниця
Субота-неділя

9.00-17.00
9.00-16.00
вихідний

Номери телефонів:

+38 (044) 365-00-05, 365-00-06, 365-00-07, 365-00-08

Голова Правління

Аднан Аначалі

