Додаток 4 до рішення
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Голови Правління
АТ «ПРАВЕКС БАНК»
від 31.08.2020 № 183
ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)
для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
I. Загальна інформація
Таблиця

№
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3
1. Інформація про банк

1
2

Найменування

Акціонерне товариство
«ПРАВЕКС БАНК»

3

Номер та дата видачі банківської №7 від 18.04.2018
ліцензії

4

Адреса

01021, м. Київ, вул. Кловський
узвіз 9/2

5

Номер контактного(них)
телефону(ів)

+38 (044) 521 04 04

6

Адреса електронної пошти

bank@pravex.ua

7

Адреса офіційного веб-сайта

www.pravex.com.ua

0 800 500 450 (безкоштовно по
Україні зі стаціонарних та
мобільних телефонів)
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8

2. Основні умови банківського вкладу (депозиту)
Процентна ставка на вклад
(депозит), відсотки річних

10

Відсоткові ставки по депозитом
розміщуються на офіційному вебсайті Банку

Строк вкладу (депозиту)
від 2 днів

11

Валюта вкладу (депозиту)

гривня; долари США; Євро

12

Мінімальна сума вкладу
(депозиту)

10000,00 грн. – для вкладу
(депозиту) в національній валюті;
від 10000, 00 в грн екв. для вкладу
(депозиту) в доларах США або
Євро

13

Строк, протягом якого клієнт
сума коштів розміщується
повинен розмістити суму коштів клієнтом в день підписання
договору
на вклад (депозит) з дня
укладення договору, днів

14

Вид договору банківського
вкладу (депозиту)

строковий вклад; вклад з правом
дострокового повернення

15

Умови зняття (часткового зняття)
вкладу (депозиту) протягом
строку дії договору банківського
вкладу (депозиту)

можливе дострокове розірвання
договору за умови розміщення
вкладу (депозиту) з правом
дострокового повернення вкладу

16

Умови поповнення вкладу
(депозиту) протягом строку дії
договору банківського вкладу
(депозиту)

сума вкладу може збільшуватись
за рахунок додаткових внесків
клієнта та/або за рахунок
капіталізованих процентів, якщо
згідно з анкетою-заявою до вкладу
застосовуються умови
капіталізації процентів.

17

Порядок повернення вкладу
(депозиту)

за умови наявності поточного
рахунку клієнта у Банку
повернення здійснюється у валюті
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вкладу шляхом перерахування
суми вкладу та нарахованих
процентів на поточний рахунок
клієнта, зазначений в анкеті-заяві.
При цьому, якщо до вкладу, згідно
з анкетою-заявою, застосовуються
умови щодо капіталізації
процентів, то виплата,
нарахованих на вклад процентів,
здійснюється Банком у строки,
встановлені в анкеті-заяві, шляхом
перерахування нарахованих
процентів на вкладний
(депозитний) рахунок;
у разі відсутності поточного
рахунку клієнта у Банку
повернення здійснюється у валюті
вкладу шляхом перерахування
суми вкладу та нарахованих
процентів через транзитний
рахунок на поточний рахунок
клієнта, зазначений в анкеті-заяві.
При цьому, якщо до вкладу, згідно
з анкетою-заявою, застосовуються
умови щодо капіталізації
процентів, то виплата,
нарахованих на вклад процентів,
здійснюється у строки,
встановлені в анкеті-заяві, шляхом
перерахування нарахованих
процентів на вкладний
(депозитний) рахунок

18

19

Виплата відсотків за вкладом
(депозитом)

щомісяця; щокварталу; щороку; в
кінці строку

Порядок нарахування процентів на суму Вкладу:
1) якщо строк розміщення вкладу (депозиту) не перевищує 1 (одного)
календарного дня – проценти на вклад (депозит) нараховуються від
дня, наступного за днем зарахування вкладу на вкладний
(депозитний) рахунок клієнта, відкритий у Банку, до дня повернення
вкладу (депозиту) клієнту, включаючи в розрахунок дату
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повернення вкладу (депозиту);
2) якщо строк розміщення вкладу (депозиту) перевищує 1 (один)
календарний день – проценти на вклад (депозит) нараховуються від
дня, наступного за днем зарахування вкладу (депозиту) на вкладний
(депозитний) рахунок клієнта, відкритий у Банку, до дня повернення
вкладу (депозиту) клієнту, не включаючи в розрахунок дати
повернення вкладу (депозиту).
Проценти нараховуються методом «факт/факт», тобто виходячи з
фактичної кількості днів у місяці та у році.
20

Автоматичне продовження
Так, якщо згідно з анкетою-заявою
строку дії договору банківського до вкладу застосовуються умови
автопролонгації
вкладу (депозиту) згідно з
умовами договору

21

Попередження: якщо строк розміщення вкладу (депозиту) за
анкетою-заявою перевищує 30 (тридцять) календарних днів, Банк має
право ініціювати зменшення процентної ставки залежно від
економічних умов, що змінилися, та зміни облікової ставки
Національного банку України, використовуючи при цьому таку
процедуру:
 Банк за десять календарних днів до зменшення процентної
ставки повідомляє про це Клієнта рекомендованим листом.
 Документом, що підтверджує виконання Банком своїх
зобов'язань щодо повідомлення клієнта про зменшення процентної
ставки, є квитанція поштового відділення про відправлення клієнту
відповідного рекомендованого листа за юридичною адресою,
зазначеною в Договорі.
 У випадку отримання Банком письмової згоди клієнта на
зменшення процентної ставки за вкладом, оформлюється Додаткова
угода, що підписується обома Сторонами.
 У разі отримання Банком письмової відмови клієнта від
зменшення процентної ставки за вкладом, Сторони вважають анкетузаяву розірваною. Факт неотримання Банком протягом 10 (десяти)
календарних днів з моменту відправлення повідомлення про
зменшення процентної ставки (включаючи день відправлення такого
повідомлення) письмової відмови або згоди Клієнта на зміну
процентної ставки Сторони вважають відмовою клієнта від
зменшення процентної ставки. При цьому датою розірвання анкетизаяви вважається:
- наступний операційний день Банку після дня одержання Банком
письмової відмови Клієнта від зменшення процентної ставки за
анкетою-заявою (якщо вона надійшла до закінчення десятиденного
строку з дня відправлення повідомлення);
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- або одинадцятий день з дня відправлення Банком клієнту
письмового повідомлення про зменшення процентної ставки за
анкетою-заявою
(включаючи
день
відправлення
такого
повідомлення), за умови ненадходження згоди/відмови Клієнта на
зменшення процентної ставки).

22

3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта

23

Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є
необхідним для укладення договору банківського вкладу (депозиту):

24

відкриття вкладного
(депозитного) рахунку

0, 00 грн

25

інші послуги, отримання яких є
необхідним для укладення
договору банківського вкладу
(депозиту)

не має

26

оподаткування доходів, отриманих від вкладних (депозитних)
операцій:

27

податок на доходи фізичних осіб, 18% (відсотки, база нарахування)
грн.

28

військовий збір, грн.

29

Наслідки повернення строкового
банківського вкладу (депозиту)
на вимогу клієнта до спливу
строку договору банківського
вкладу (депозиту):

30

1,5% (відсотки, база нарахування)

Попередження: Банк здійснює перерахунок нарахованих клієнту
процентів та виплачує клієнту проценти за весь період, який вклад
(депозит) перебував на вкладному (депозитному) рахунку клієнта,
відкритому в Банку за Договором, згідно з процентною ставкою за
вкладами (депозитами) на вимогу, що діє у Банку на дату фактичного
повернення вкладу (депозиту) та розміщена на офіційному сайті
Банку www.pravex.com.ua. Проценти нараховуються на суму вкладу,
розміщену на вкладному (депозитному) рахунку клієнта, відкритому
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в Банку згідно з анкетою-заявою (з урахуванням додаткових внесків
відповідно до пункту Правил, але без урахування капіталізованих
процентів, якщо відповідно до анкети-заяви до вкладу
застосовуються умови капіталізації процентів). Банк повертає
клієнту вклад (депозит), зменшуючи його на суму, що становить
різницю між раніше сплаченими клієнту процентами, нарахованими
згідно з установленою в анкеті-заяві процентною ставкою, і сумою
процентів, нарахованих за ставкою за вкладами (депозитами) на
вимогу, що діє у Банку на дату фактичного повернення вкладу
(депозиту)
та
розміщена
на
офіційному
сайті
Банку
www.pravex.com.ua, при цьому клієнт шляхом підписання анкетизаяви доручає Банку самостійно списати (утримати), зазначену в
даному пункті, різницю з суми вкладу, що перебуває на його
вкладному (депозитному) рахунку, відкритому у Банку згідно з
анкетою-заявою, на відповідні рахунки Банку.

31

повернення клієнту строкового
банківського вкладу (депозиту)
на вимогу клієнта до спливу
строку договору банківського
вкладу (депозиту)

32

процентна ставка в разі
дострокового розірвання
договору банківського вкладу
(депозиту) на вимогу клієнта,
відсотки річних

так

процентна ставка за вкладами
(депозитами) на вимогу, що діє у
Банку на дату фактичного
повернення Вкладу та розміщена
на офіційному сайті Банку
www.pravex.com.ua

33

4. Права клієнта згідно з законодавством України

34

Ознайомлення з інформацією на веб-сайті банку щодо участі банку в
Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про
систему гарантування вкладів фізичних осіб

35

5. Подання клієнтом звернення та терміни його розгляду

36

До банку:

Продовження таблиці

37

перелік контактних даних банку зазначено в рядках 2, 4-7 таблиці
додатка 4 до Положення про інформаційне забезпечення банками
клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його
подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні
питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

38

до Національного банку України:

39

перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян”
на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку
України.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо
в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання
неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

40

до суду:

41

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України, (клієнти - споживачі фінансової послуги
звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з
порушенням їх прав як споживачів послуг)

