
 

 

Додаток 3 до п. 1.3 рішення 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голови Правління 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 

від 14.11.2014 № 221 

 

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 

ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

У ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ  

Ці Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) 

рахунків фізичних осіб в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Правила) є детальним описом укладеного 

договору банківського вкладу (депозиту) в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діючих Тарифів Банку на 

банківські послуги з питань розрахунково-касового обслуговування, які затверджуються Рішеннями 

Тарифного комітету Банку та оприлюднюються шляхом їх розміщення для ознайомлення на 

інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях установ Банку та офіційному сайті Банку 

www.pravex.com  

Правила визначають загальні умови розміщення вкладу, порядок нарахування процентів на  

вкладний рахунок,  порядок встановлення розміру процентної ставки, що нараховується на Рахунок, 

права та обов’язки Сторін за Договором, їх відповідальність, а також інші умови Договору. 

Укладений між ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та Вкладником «Договір-анкета банківського вкладу 

(депозиту)» скорочено іменується в цих Правилах «Договір». 

Дані Правила встановлюють порядок відкриття та  обслуговування вкладних (депозитних) 

рахунків фізичних осіб, а також порядок встановлення та зміни Тарифів й інші питання, пов'язані з 

використанням Рахунку(-ів) в рамках Договору та проведення операцій за ним (-и). 

Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як Банком, так і 

Вкладником. 

Терміни, що використовуються у межах застосування цих правил: 

Банк - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРАВЕКС-БАНК». 

Валюта – національна Валюта України або іноземна Валюта. 

Вклад - грошові кошти, що розміщуються Вкладником на Рахунку в Банку згідно з умовами 

Договору банківського вкладу (депозиту), які Банк прийняв від Вкладника або які надійшли для 

Вкладника на договірних засадах на визначений строк, на які Банком нараховуються проценти в розмірі, 

визначеному у відповідності до умов Договору, та підлягають виплаті Вкладникові відповідно до чинного 

законодавства України та умов Договору. 

Вкладник - фізична особа, яка розмістила готівкові (безготівкові) грошові кошти на Рахунку у 

Банку на договірних умовах. 

Дата виплати процентів - дата, станом на яку Банк зобов’язується виплатити Вкладнику 

проценти за Вкладом. 

Дата внесення - дата фактичного надходження грошових коштів на рахунок. 

Дата повернення - дата, в яку Банк  зобов’язується повернути Вкладнику грошові кошти, 

розміщені на Рахунку. 

Договір – Договір-анкета банківського вкладу (депозиту) з усіма додатками,  укладеними 

додатковими угодами до нього, та ці Правила, які регламентують порядок 

відкриття/обслуговування/закриття вкладних (депозитних) рахунків фізичної особи.  

Законодавство – чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного 

банку України (далі по тексту - НБУ). 

Іноземна Валюта – валюта, що визнається конвертованою НБУ, у відповідності до вимог чинного 

законодавства України. 

Національна Валюта – національна Валюта України.  

Номінальна ставка – процентна ставка по Вкладу, що зазначається у Договорі та на офіційному 

сайті Банку
1
 для вираження поточної вартості Вкладу на момент його оформлення. 

Рахунок - вкладний рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для розміщення Вкладу. 

Система - сервіс «ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕРНЕТ-СТОРІНКА» щодо дистанційного доступу до 

рахунків користувача. 

Сторона - Банк або Вкладник окремо. 

                                                      
1
 http://www.pravex.ua/ukr/main 
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Сторони - Банк та Вкладник разом. 

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

Штрафна ставка – ставка, що використовується для нарахування процентів по усім типам 

Вкладів при достроковому розірванні Договору. Розмір Штрафної ставки зазначається у Договорі та на 

офіційному сайті Банку 
1
.    

FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» 

(Foreign Account Tax Compliance Act), деякі норми якого набули чинності з 01.07.2014, спрямований на 

запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників 

FATCA, у тому числі Банку, процедури щодо: 

- проведення ідентифікації нових та існуючих Вкладників з метою виявлення Податкових 

резидентів США, тобто Вкладників та/або уповноважених осіб Вкладників, які є громадянами США, 

мають постійне місце проживання на території США або з інших підстав зобов’язані сплачувати податки 

відповідно до законодавства США, та надали Банку заповнену відповідно до вимог Податкової служби 

США форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) Вкладника / 

уповноваженої особи Вкладника; 

- надання звітності до Податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про 

Вкладників-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали 

необхідної інформації для проведення ідентифікації відповідно до вимог FATCA тощо; 

- розкриття інформації про результати ідентифікації відповідно до вимог FATCA на запит 

Податкової служби США, осіб, що приймають участь в переказі коштів на рахунки Вкладника, а також в 

інших випадках, передбачених FATCA; 

- утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів Вкладників, які 

не надали необхідної інформації для проведення ідентифікації відповідно до вимог FATCA, з наступним 

переказом зазначених сум до Податкової служби США. 

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до 

чинного законодавства України. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дані Правила встановлюють порядок відкриття, обслуговування, закриття вкладних 

(депозитних) рахунків для фізичних осіб, а також порядок встановлення та зміни тарифів й інші питання, 

пов'язані з використанням вкладних (депозитних) рахунків та проведенню операцій за ними. 

1.2. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма сторонами розрахунків, як Банком, так і 

Вкладником. 

1.3. Банк має право відмовити Вкладникові в здійсненні фінансової операції у випадку 

встановлення, що така операція містить ознаки операції, що підлягає фінансовому моніторингу 

відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» та/або в інших випадках, визначених чинним 

законодавством України. 

1.4. Банк має право вимагати у Вкладника надання документів і відомостей, необхідних для 

з'ясування його особистості, суті діяльності, фінансового стану, законності перебування на території 

України та джерел походження готівкових грошових коштів в іноземній та/або національній валюті 

згідно з чинним законодавством України, а також задля дотримання вимог FATCA. У випадку ненадання 

Вкладником необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання неправдивих документів чи 

відомостей про себе, Банк має право відмовити Вкладникові в його обслуговуванні. 

1.5. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) у випадках, встановлених Законом 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», гарантує Вкладнику відшкодування коштів 

за його Вкладом.  Фонд  відшкодовує кошти в розмірі Вкладу, включаючи проценти, 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 вкладів в одному банку. 

1.6. Владник   набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами 

за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття 

рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку. Сума граничного розміру 

відшкодування коштів за вкладами встановлюється Законом України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» і  не може бути меншою 200 000 грн. Адміністративна рада Фонду не має права приймати 

рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами. 

1.7. Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених Вкладнику  протягом дії 

тимчасової адміністрації у Банку. Відшкодування коштів за Вкладом в іноземній валюті відбувається у 

національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних 

валют, встановленим НБУ  на день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку та здійснення 
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тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб". 

1.8.  Фонд не відшкодовує кошти: 

- суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено Договір; 

- передані Банку в довірче управління; 

- за Вкладом у розмірі менше 10 гривень; 

- розміщені на вклад у Банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління 

(ради директорів), ревізійної комісії Банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття НБУ 

рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; 

- розміщені на вклад у Банку особою, яка надавала Банку професійні послуги як аудитор, юридичний 

радник, суб'єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак 

неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття НБУ рішення про 

віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік; 

- розміщені на вклад власником істотної участі Банку; 

- розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від Банку проценти за Вкладом на 

більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від Банку; 

- за Вкладом у Банку, якщо такий Вклад використовується Вкладником як засіб забезпечення 

виконання іншого зобов'язання перед  Банком, у повному обсязі Вкладу до дня виконання зобов'язань; 

-  за Вкладами у банківських металах. 

 

2. Послуги, що надаються Банком 

2.1. Порядок розміщення та повернення Вкладу 

2.1.1. За Договором Банк приймає на зберігання від Вкладника або від уповноваженої ним особи 

Вклад та зобов'язується виплачувати Вкладникові суму Вкладу та нарахованих на нього процентів на 

умовах та в порядку, встановлених Договором. 

2.1.2. Вклад, залучений на умовах Договору, не є інвестиційним вкладом в розумінні чинного 

законодавства України та діючих Тарифів Банку. 

Залучення Вкладу підтверджується Договором та документами, що засвідчують 

внесення/перерахування грошових коштів, які відповідають вимогам чинного законодавства України. 

2.1.3. Зарахування коштів на Рахунок здійснюється у безготівковій формі з поточного рахунку 

відкритого Вкладнику в Банку, зазначеного Вкладником у Договорі. Повернення коштів здійснюється у 

безготівковій формі на  поточний/картковий рахунок, відкритий Вкладнику в Банку, зазначений  

Вкладником у Договорі.  

Днем надходження вкладу у Банк вважається день зарахування Банком коштів на Рахунок 

Вкладника, що зазначений в Договорі. Кошти, що надійшли до операційної каси Банку в суботу, неділю 

або в святковий чи в неробочий день, перераховуються з поточного рахунку на Рахунок у перший за ним 

робочий день.  

2.1.4. Банк повертає Вкладникові суму Вкладу і нараховані за ним проценти у валюті Вкладу. 

2.1.5. У разі наявності відмови від автоматичної пролонгації Договору (для всіх типів Вкладів, 

окрім Вкладу Нон-Стоп), отриманої від Вкладника в порядку, передбаченому Договором, або прийняття 

уповноваженим органом Банку рішення про призупинення/відмову від продажу будь-якого типу Вкладу 

в порядку, визначеному Договором, при настанні Дати повернення Банк повертає Вкладникові Вклад у 

безготівковій формі на поточний/картковий рахунок, зазначений Вкладником у Договорі, за 

виключенням Вкладу Нон-Стоп. Вклад Нон-Стоп переоформлюється 1-го числа на один календарний 

місяць, у разі відсутності відмови від пролонгації, отриманої від Вкладника.  Якщо Дата повернення 

Вкладу припадає на вихідний, неробочий або святковий день, повернення Вкладу здійснюється в перший 

робочий день, наступний за вихідним, неробочим або святковим днем. 

2.1.6. За час зберігання та користування коштами Банк нараховує й виплачує Вкладнику проценти 

на суму Вкладу за ставкою, встановленою у Договорі або іншою ставкою згідно з умовами Договору.  

2.1.7. У разі продовження строку дії Договору по Вкладу Нон-Стоп процентна ставка на новий 

строк встановлюється у розмірі процентної ставки по даному виду вкладу, що діє на кожне 20 число 

місяця, що передує даті продовження дії Договору . 

2.1.8. На Рахунки, власниками яких є Вкладники-нерезиденти, забороняється зарахування коштів 

фізичних осіб-резидентів. 

2.1.9. Максимальна сума, на яку може бути поповнений Рахунок протягом строку дії Договору 

(однієї пролонгації – для вкладів з авто пролонгацією), не повинна перевищувати по Вкладам (депозитам) 

у національній валюті _____ (внести актуальну суму поповнення згідно нормативних документів Банку) грн., по 

Вкладам (депозитам) у іноземній валюті  - ____ (внести актуальну суму поповнення згідно нормативних документів 

Банку) дол. США/євро. 
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Мінімальна сума, на яку може бути поповнений Рахунок не має бути нижчою за ____ (внести 

актуальну суму поповнення згідно нормативних документів Банку) грн. по Вкладам у національній валюті, ____ 

(внести актуальну суму поповнення згідно нормативних документів Банку) дол. США/євро по Вкладам у іноземній 

валюті.  

2.1.10. Особливі умови: 

2.1.10.1. Вклад «Правекс-Стандарт» 

Виплата процентів здійснюється на поточний/картковий рахунок Вкладника, відкритий у Банку та 

вказаний в Договорі, після закінчення терміну дії даного Договору. При вимозі Вкладу до закінчення 

строку дії договору банківського вкладу виплата процентів, нарахованих на суму, яка повертається 

Вкладнику, здійснюється одночасно з поверненням цієї суми. 

Додаткові грошові кошти на Рахунок у період дії даного Договору не зараховуються.  

2.1.10.2. Вклад «Правекс-Стандарт Плюс» 

Виплата процентів за Вкладом здійснюється на поточний/картковий рахунок Вкладника, 

відкритий в Банку та вказаний у Договорі, щомісячно за кожний календарний місяць року,  першого 

числа місяця, що слідує за звітним (якщо перше число припадає на вихідний, святковий або інший 

неробочий день, виплата процентів здійснюється в перший робочий день, наступний за вихідним, 

неробочим або святковим днем.) При вимозі Вкладу до закінчення строку дії договору банківського 

вкладу виплата процентів, нарахованих на суму, яка повертається Вкладнику, здійснюється одночасно з 

поверненням цієї суми. 

Додаткові грошові кошти на Рахунок у період дії даного Договору не зараховуються.  

2.1.10.3. Вклад «Правекс-Капітал» 

Виплата процентів здійснюється на поточний/картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку та 

вказаний у Договорі, після закінчення терміну дії даного Договору. При вимозі Вкладу до закінчення 

строку дії договору банківського вкладу виплата процентів, нарахованих на суму, яка повертається 

Вкладнику, здійснюється одночасно з поверненням цієї суми. 

Додаткові кошти на Рахунок в період дії даного Договору приймаються не пізніше ніж за 3 (три) 

місяці до закінчення строку дії Договору. Максимальна сума, на яку може бути поповнений Рахунок в 

період дії Договору визначається п. 2.1.9 цих Правил. 

Вкладник має право поповнювати Рахунок шляхом перерахування додаткових коштів у 

безготівковому порядку з поточного рахунку, відкритого Вкладнику в Банку.  

2.1.10.4. Вклад «Нон-Стоп» 

Короткостроковий Вклад,  переоформлення  якого  здійснюється автоматично, на один 

календарний місяць, до 1 числа наступного календарного  місяця. При цьому підписання додаткового 

правочину до Договору не вимагається,  а нараховані проценти за бажанням Вкладника, що зазначені в 

Договорі, щомісячно додаються до суми Вкладу  в день продовження строку дії Договору або 

переховуються на поточний/картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку та зазначений в Договорі. 

Продовження строку дії  Договору здійснюється на тих самих умовах, що діють на момент 

продовження, за виключенням розміру процентної ставки, який змінюється на день продовження строку 

дії  Договору залежно від розміру, що встановлений для таких договорів відповідним документом Банку 

станом на 20 число календарного місяця, що передує продовженню строку дії  Договору. При цьому 

раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають.   Про розмір процентної ставки, що діє у Банку 

за договорами з аналогічними умовами, Вкладник може дізнатися  20–го числа календарного місяця, що 

передує продовженню строку дії Договору, на сайті Банку  в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com 

або зателефонувавши до інформаційного Банку за телефонами: (044) 201-16-61/62, 0-800-500-450 

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України). 

Щоб відмовитися від автоматичної пролонгації Вкладу та забрати свої кошти, Вкладнику 

достатньо письмово  повідомити відділення банку заявою, яка подається нарочно до структурного 

підрозділу Банку, в якому було укладено цей Договір, у строки: 

- з часу надходження Вкладу дня надходження Вкладу на рахунок до завершення часу роботи 

цього структурного підрозділу Банку дня календарного місяця, що передує дню повернення суми Вкладу; 

- у разі продовження строку дії Договору  - з 09-00 за київським часом 1 числа (якщо 1 число 

випадає на святковий, вихідний або інший неробочий день-робочого дня, наступного за 1 числом) 

календарного місяця, що передує такому продовженню, до завершення часу роботи цього структурного 

підрозділу Банку останнього числа (якщо останнє число місяця випадає на святковий, вихідний або інший 

неробочий день-робочого дня, що передує останньому числу календарного місяця) календарного місяця, 

що передує дню повернення суми Вкладу, та отримати всю суму разом із накопиченими процентами. 

При вимозі Вкладу, до закінчення строку дії договору банківського вкладу, виплата процентів, 

нарахованих на суму, яка повертається Вкладнику, здійснюється одночасно з поверненням цієї суми. 
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Вкладник має право поповнювати Рахунок шляхом перерахування додаткових коштів у 

безготівковому порядку з поточного рахунку, відкритого Вкладнику в Банку. Максимальна сума, на яку 

може бути поповнений Рахунок в період дії Договору, визначається п. 2.1.9 цих Правил. 

2.1.10.5. Вклад «Правекс Лояльний» 

Виплата процентів здійснюється на поточний/картковий рахунок Вкладника, відкритий у Банку та 

вказаний в Договорі, після закінчення терміну дії даного Договору. При вимозі Вкладу, до закінчення 

строку дії договору банківського вкладу, виплата процентів, нарахованих на суму, яка повертається 

Вкладнику, здійснюється одночасно з поверненням цієї суми. 

Процентна  ставка по Вкладу диференційована та зазначається у Договорі 

Додаткові грошові кошти на Рахунок у період дії даного Договору не зараховуються.   
2.1.10.6. Вклад на вимогу. 

Безстроковий вклад, на який перераховуються сума Вкладу (будь-який інший депозитний продукт) 

та нараховані на Вклад проценти у разі якщо після закінчення строку дії Договору, Банк не має 

можливості перерахувати суму Вкладу та нараховані на Вклад проценти на Поточний/Картковий рахунок 

Клієнта, відкритий у Банку згідно з умовами Анкети-заяви (наприклад, з причин відсутності, закриття 

Поточного/Карткового рахунку та ін.).  

За період перебування Вкладу на рахунку з обліку вкладів на вимогу проценти на Вклад 

нараховуються за ставкою, передбаченою чинними тарифами Банку.   

2.1.11. У випадку зміни або припинення дії продукту, на умовах якого розміщено Вклад за 

Договором, Банк, за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії/зміни такого продукту, 

повідомляє Вкладника про такі  зміни  та про нові умови, на яких буде подовжено дію існуючих вкладів, 

шляхом розміщення повідомлень  для ознайомлення на інформаційних стендах, що розміщені в 

приміщеннях установ Банку та офіційному сайті Банку www.pravex.com. 

2.1.12.Умови надання кредитної лінії. 

2.1.12.1. Сторони домовились, що за зверненням Вкладника Банк має право надати Вкладникові 

кредит у формі невідновлювальної кредитної лінії, на споживчі цілі, в національній валюті (далі - 

Кредит). Розмір Кредиту, строк користування, розмір процентної ставки, тощо  визначаються у 

відповідних Договорі, заяві про отримання кредиту та у цих Правилах. 

2.1.12.2. Кредит  може бути наданий Банком Вкладникові при дотриманні наступних умов: 

2.1.12.2.1. укладення Договору, який передбачає право Банку надати Вкладнику Кредит; 

2.1.12.2.2. Вкладник має в повному обсязі (без будь-яких обмежень, установлених законодавством 

України) дієздатність, необхідну для укладення і для підписання Заяви про надання кредиту (по формі 

згідно Додатку 1 до Правил) і укладення  договору застави майнових прав на Вклад; 

2.1.12.2.3.  Вкладник надав Банку в необхідному йому обсязі повну інформацію про своє 

фінансове становище, а також про наявні, на дату підписання Заяви про надання кредиту, зобов'язання 

стосовно третіх осіб; 

2.1.12.2.4. Банком прийнято позитивне рішення про можливість надання Вкладникові Кредиту; 

2.1.12.2.5. Вкладник надав Банку такі необхідні документи:  

- заяву про надання кредиту, 

; 

заяву чоловіка/дружини Вкладника про згоду на отримання Кредиту (якщо Вкладник перебуває у 

зареєстрованому шлюбі або проживає однією сім’єю з чоловіком/жінкою у розумінні ст. 74 Сімейного 

кодексу України);  

- нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини Вкладника про згоду на передачу в  заставу 

майнових прав на Вклад (якщо Вкладник перебуває у зареєстрованому шлюбі або проживає однією 

сім’єю з чоловіком/жінкою у розумінні ст. 74 Сімейного кодексу України);  

- договір застави майнових прав за Вкладом, укладений між Вкладником та Банком з метою 

забезпечення виконання зобов'язань Вкладника за Договором; 

2.1.12.2.6. Вкладник відкрив у Банку поточний рахунок; 

2.1.12.2.7. Не існує жодних прострочених зобов’язань за кредитами Вкладника перед Банком, а 

також прострочених зобов’язань Вкладника за кредитами інших банків. 

2.1.12.3. У випадку відмови Банку надати Вкладнику Кредит, у зв'язку з невиконанням 

Вкладником вимог п. 2.1.12.2. Правил, Банк не несе відповідальності за Договором лише в частині 

кредитування. 

2.1.12.4. Для забезпечення виконання зобов'язань щодо погашення заборгованості за Кредитом, 

сплати процентів за користування грошовими коштами, пені за несвоєчасну сплату процентів, а також 

відшкодування збитків у зв'язку з порушенням  умов Договору та Правил, Вкладник повинен передати в 

заставу Банку належні йому майнові права на Вклад, що розміщений в Банку (надалі – Об’єкт застави).  

2.1.12.5. Умови передачі в забезпечення Об’єкту застави, звернення стягнення на Об’єкт застави 

регулюються договором застави майнових прав за Вкладом, що укладається Банком із Вкладником. 
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2.1.12.6. Видача Кредиту здійснюється за письмовою Заявою Вкладника про надання кредиту, 

погодженою Банком, після виконання Вкладником усіх умов щодо надання Кредиту, відповідно до п. 

2.1.12.2. цих Правил та умов Договору, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок 

Вкладника, відкритий  в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та вказаний в Заяві Вкладника про надання кредиту, 

2.1.12.7. Вкладник зобов'язується погашати заборгованість за Кредитом шляхом внесення 

грошових коштів, вказаних в колонці «Погашення основної суми кредиту» Додатку 1 до Договору, 

щомісяця у строк до «__» (дата підписання Заяви про надання кредиту)  числа наступного місяця 

включно на свій поточний рахунок в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», вказаний в Заяві про надання кредиту, 

МФО 380838, та доручає Банку здійснити списання відповідної суми грошових коштів, вказаних в 

колонці «Погашення основної суми кредиту» Додатку 1 до Договору, з вказаного в Заяві про надання 

кредиту поточного рахунку Вкладника в рахунок погашення заборгованості за кредитом (договірне 

списання).  
2.1.12.8. Проценти за користування Кредитом підлягають сплаті Вкладником щомісяця (за час 

фактичного користування грошовими коштами протягом процентного періоду, яким вважається період з 

дати надання кредиту, вказаної в Заяві про надання кредиту (числа) попереднього місяця по дату, що 

передує даті надання кредиту, вказаній в Заяві про надання кредиту (число) поточного календарного 

місяця) до дати надання кредиту, вказаної в Заяві про надання кредиту (числу) кожного наступного 

місяця за місяцем користування кредитом, а також на момент припинення строку користування 

Кредитом, шляхом внесення суми грошових коштів на поточний рахунок Вкладника  в ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК», вказаний в Заяві по надання кредиту, МФО 380838 та списання Банком відповідної 

суми грошових коштів з зазначеного поточного рахунку Вкладника в рахунок погашення процентів за 

користування кредитом (договірне списання). 

2.1.12.9. Цим Вкладник доручає, а Банк зобов’язується за дорученням Вкладника здійснювати 

договірне списання  з поточного рахунку Вкладника, вказаного в Заяві про надання кредиту, грошових 

коштів, вказаних в колонці «Погашення основної суми кредиту» Додатку 1 до Договору та суми 

нарахованих процентів за користування Кредитом, що мають сплачуватися Вкладником відповідно до 

цих Правил, Договору. Сторони домовилися, що право Банку на договірне списання виникає у Банку з 

дня,  коли у Вкладника виникло зобов’язання зі сплати Кредиту та процентів, відповідно до  п.п. 2.1.12.7 

та 2.1.12.8. Правил. 

З метою своєчасного погашення заборгованості за Кредитом та процентами  Вкладник 

зобов’язаний забезпечити у строки, вказані в п.п. 2.1.12.7 та 2.1.12.8. Правил, а також на момент 

припинення строку користування Кредитом, наявність на своєму поточному рахунку, вказаному в Заяві 

про надання кредиту, грошових коштів в розмірі, достатньому для погашення заборгованості за Кредитом 

та процентами. 

2.1.12.10. В разі надходження на поточний рахунок Вкладника коштів для погашення грошових 

зобов’язань за Кредитом,  раніше вказаних в п.п. 2.1.12.7 та 2.1.12.8. Правил строків, або в сумах більших, 

ніж підлягають сплаті згідно з цими пунктами, кошти зараховуються в рахунок погашення заборгованості 

Вкладника в строки та сумах, зазначених в цих пунктах. 

2.1.12.11. В разі недостатності на рахунку для обслуговування Кредиту,  вказаного в Заяві про 

надання кредиту, на день сплати щомісячних платежів, грошових коштів, належних до сплати 

Вкладником згідно з розділом 2.1.12. цих Правил,  Вкладник вважається таким, що прострочив виконання 

своїх зобов’язань за Договором, що тягне за собою наслідки передбачені п. 2.1.12.24 Правил. 

2.1.12.12. Платежі, відповідно до п. 2.1.12. Правил, вважаються здійсненими у встановлений 

строк, якщо сума відповідного платежу в повному розмірі надійшла на рахунок Банку у строки, зазначені 

в п.п. 2.1.12.7 та 2.1.12.8 Правил. Якщо останній день установленого строку платежу є вихідним, 

святковим або іншим неробочим днем, Вкладник зобов'язаний здійснити відповідний платіж включно по 

останній робочий день, що передує  вихідному , святковому  або іншому  неробочому  дню.  

2.1.12.13. Вкладник має право достроково погасити заборгованість за Кредитом (частково або в 

повному обсязі)  шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів зі свого поточного рахунку в 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», вказаного в Заяві про надання кредиту, МФО 380838, на відповідний 

позичковий рахунок Банку. Перерахування коштів з рахунку Вкладника для дострокового погашення 

Кредиту здійснюється на підставі платіжного доручення, оформленого згідно вимог чинного 

законодавства України.  

2.1.12.14. Проценти за користування кредитними коштами нараховуються щоденно протягом 

процентного періоду, зазначеного в п. 2.1.12.8. Правил. Нарахування процентів здійснюється  із 

застосуванням методу «факт/факт» (фактична кількість днів у процентному періоді та фактична кількість 

днів у році). 

2.1.12.15. Проценти нараховуються Банком протягом строку користування Кредитом. 
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2.1.12.16. У разі повного дострокового повернення Вкладником Кредиту проценти нараховуються 

Банком за час фактичного користування грошовими коштами до дати повного дострокового виконання 

Вкладником своїх зобов’язань за Кредитом. 

2.1.12.17. Датою фактичного погашення Кредиту є день виконання Вкладником в повному обсязі 

боргових зобов’язань за Договором, включаючи, але не обмежуючись, повернення Кредиту, процентів за 

його користування, можливих штрафів, пені, комісій, інших платежів, передбачених Договором та 

Правилами. 

2.1.12.18. Кошти для погашення заборгованості в першу чергу направляються на сплату витрат 

Банку, пов’язаних з виконанням зобов’язань по даному Договору, в другу чергу – на погашення 

заборгованості за процентами та неустойки за порушення строків сплати процентів, в третю чергу – на 

погашення заборгованості за Кредитом і неустойки за порушення строків сплати Кредиту, потім на 

погашення іншої заборгованості (штраф, пеня та інша заборгованість по Договору). 

2.1.12.19. Вкладник зобов’язується не закривати поточного рахунку, зазначеного в Заяві про 

надання кредиту, до моменту повного виконання Вкладником своїх зобов’язань за Договором, в тому 

числі з погашення заборгованості за Кредитом. 

2.1.12.20. Зобов’язання Банку з надання Кредиту виникають виключно з моменту прийняття 

відповідного рішення уповноваженим органом Банку. При цьому до надання Банком Кредиту (траншу 

невідновлювальної кредитної лінії) Банк має право у односторонньому порядку відмінити рішення 

уповноваженого органу (особи) Банку щодо надання Вкладнику Кредиту (встановлення ліміту 

невідновлювальної кредитної лінії) та, відповідно, про відміну встановленого ліміту невідновлювальної 

кредитної лінії. 

2.1.12.21.Банк має право безумовно відмовити Вкладнику в наданні Кредиту (частково або в 

повному обсязі) без відповідальності Банку за це, у випадку відсутності у Банку вільних грошових 

ресурсів, необхідних для надання кредиту, зміни економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі 

України, кон‘юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, в тому числі, але не обмежуючись, внаслідок 

прийняття органами державної влади України та/або органами місцевого самоврядування нормативно-

правових актів (рішень), що прямо або опосередковано впливають на стан грошового (кредитного) ринку 

України, в тому числі зміни вартості грошових ресурсів на грошовому ринку України, або в разі 

погіршення фінансового стану Вкладника та/або невиконання або неналежного виконання Вкладником 

будь-якого із своїх зобов’язань, передбачених Договором, Правилами та/або в разі наявності в Банку 

інформації щодо незадовільного обслуговування Вкладником стану заборгованості за кредитами, 

отриманими Вкладником від  інших банків (відкличне зобов’язання). 

2.1.12.22. Банк має право достроково припинити строк користування Кредитом та вимагати  

погашення заборгованості за Кредитом в повному обсязі, включаючи сплату суми боргу за Кредитом, що 

залишилася, належних процентів, пені та штрафних санкцій, та відшкодування завданих Банку збитків у 

разі настання будь-якої з подій, визначених в цьому пункті Правил,  які Сторони домовилися вважати 

суттєвим порушенням умов Правил, а саме:    

2.1.12.22.1. у разі затримання Вкладником строків платежів, які встановлені в п.п. 2.1.12.7 та 

2.1.12.8. Правил на один календарний місяць; 

2.1.12.22.2. при невиконанні Вкладником передбачених Договором та Правилами обов'язків за 

цільовим використанням Кредиту, забезпеченням погашення заборгованості за Кредитом. 

2.1.12.22.3. якщо інформація і документи, що підлягають наданню Вкладником Банку відповідно 

або у зв'язку з Договором, Правилами, надані Вкладником несвоєчасно, у неповному обсязі або якщо така 

інформація і документи, або їхня частина, виявилися недостовірними. 

2.1.12.22.5. якщо відносно Вкладника, його майна існує рішення або вжито заходів з боку будь-

яких державних органів або органів, що мають аналогічні повноваження, що істотно перешкоджають або 

унеможливлюють розпорядження, користування і володіння майном Вкладника (конфіскація тощо).  

2.1.12.22.6.  у випадку виникнення обставин, що ставлять під загрозу своєчасність погашення 

заборгованості за Кредитом і/або сплату процентів; 

2.1.12.22.7. у випадку невиконання або неналежного виконання Вкладником договору застави 

майнових прав за Вкладом. 

У разі настання подій, зазначених у п. 2.1.12.22. даних Правил Банк направляє письмове 

повідомлення за адресою місця проживання Вкладника, яка була вказана Вкладником при отриманні 

Кредиту. 

2.1.12.23.  Банк має право зупинити нарахування  процентів за Кредитом, а Вкладник зобов’язаний 

сплатити суму боргу за Кредитом, належні проценти, пеню та штрафні санкції,  та  відшкодувати 

заподіяні Банку збитки  у разі припинення строку користування Кредитом, у випадках передбачених 

Правилами, а також у наступних випадках: подання Банком позову до суду або вжиття Банком заходів 

щодо позасудового врегулювання питання про звернення стягнення на Об’єкт застави, в порядку 

передбаченому договором застави майнових прав за Вкладом та чинним законодавством України.  
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2.1.12.24. За порушення строків погашення заборгованості за Кредитом або внесення процентів за 

користування коштами Банк має право стягнути пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1% від 

суми неоплаченої заборгованості за строк невиконання зобов’язання. 

2.1.12.25.  Вкладник надає Банку повне право та згоду використовувати банківську таємницю, що 

стосується кредитної історії, виконання зобов’язань, фінансового стану, а також інформацію про те, чи є 

він Вкладником Банку, на власний розсуд для надання будь-яким особам, підприємствам, установам, 

організаціям будь-якої форми власності, в тому числі з метою щомісячної комісії. У такому випадку 

Вкладник не буде мати до Банку претензій. 

2.1.12.26. Вкладник надає Банку повне право та згоду на доступ до його кредитної історії, а також 

збір, обробку, зберігання, використання та поширення інформації, що є кредитною історією, через будь-

яке бюро кредитних історій (далі – Бюро) на власний розсуд та/чи для надання будь-яким особам, 

підприємствам, установам, організаціям будь-якої форми власності. У такому випадку розкриття Банком 

інформації, що є кредитною історією, Вкладник не буде мати до Банку будь-яких претензій. Вкладник 

підтверджує, що зазначена в цих Правилах згода надається ним з використанням строків та понять, які 

передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та з 

усвідомленням ним змісту вказаних строків та понять. 

Банк повідомляє, що інформація, яка становить кредитну історію Вкладника,  може бути передана 

Банком будь-якому Бюро,  які здійснюють свою діяльність на території України у відповідності з 

вимогами чинного законодавства України. Вкладник погоджується з тим, що Банк не зобов’язаний його 

повідомляти про таку передачу. 

 

2.2. Процентна ставка 

2.2.1. Процентна ставка за Вкладом встановлюється згідно з чинними в Банку, на день укладення 

Договору, умовами залучення Вкладів. Розмір процентної ставки зазначається в Договорі. 

2.2.2. Процентна ставка за Вкладом  залежить від типу Вкладу, строку дії та валюти Вкладу.  

2.2.3. Інформація про розмір  процентної ставки та чинну, на певну дату, процентну ставку за 

відповідним типом  Вкладу,  розміщується для ознайомлення на інформаційних стендах, що розміщені в 

приміщеннях установ Банку та офіційному сайті Банку www.pravex.com . 

2.2.4. Проценти нараховуються на суму Вкладу, що розміщена на Рахунку від дня, наступного за 

Датою внесення коштів на Рахунок, до дня, що передує Даті повернення. 

У разі дострокового розірвання Договору (усі типи Вкладу) проценти нараховуються до дня, що 

передує дню розірвання Договору по Штрафній ставці, що діє на дату укладання Договору.  

Проценти нараховуються методом «факт/факт», тобто виходячи з фактичної кількості днів у 

місяці та у році. 

2.2.5. Нараховані та дозволені до виплати проценти, згідно з умовами Вкладу  за Договором, 

перераховуються Вкладнику на поточний/картковий рахунок, відкритий Вкладнику в Банку та зазначений 

у Договорі. 

2.2.6. Нараховані проценти за Договором сплачуються Вкладникові 1 числа кожного місяця, 

наступного за звітним  (Дата виплати процентів), у випадку щомісячної виплати процентів та/або у Дату 

повернення у випадку виплати процентів у день закінчення строку дії Договору. У випадку автоматичної 

пролонгації Договору в порядку, визначеному Договором та/або цими Правилами, нараховані проценти 

сплачуються Вкладникові в день продовження строку дії Договору (останній день строку зберігання 

Вкладу з урахуванням автоматичної пролонгації).  

2.2.7. Якщо Вклад розміщено на умовах капіталізації процентів, то у випадку автоматичної 

пролонгації Договору в порядку, визначеному Договором та/або цими Правилами, нараховані проценти 

за Договором перераховуються на Рахунок та, відповідно, збільшують суму Вкладу в день продовження 

строку дії Договору.  

2.2.8. Якщо Дата виплати процентів припадає на святковий, вихідний або неробочий день, виплата 

процентів проводиться в перший робочий день, наступний за Датою виплати процентів.  

 

2.3. Порядок дострокового повернення Вкладу 

2.3.1. Повернення Вкладу, до настання Дати повернення, зазначеної в Договорі, вважається 

достроковим поверненням і здійснюється на підставі заяви про дострокове повернення вкладу. Якщо 

дата дострокового повернення Вкладу припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то 

виконання Банком своїх зобов’язань, щодо повернення Вкладу та виплати нарахованих за Вкладом 

процентів здійснюється на наступний за ним перший робочий день Банку,  з нарахуванням процентів до 

дати, що передує даті, зазначеній у заяві про дострокове повернення вкладу. 

2.3.2. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Вкладника, за винятком умов п. 

2.3.3. Правил, Банк, в день дострокового повернення Вкладу, здійснює перерахунок процентів від дня, 

наступного за Датою внесення Вкладу, до дня, що передує достроковому розірванню Договору, 
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застосовуючи Штрафну ставку, що діє на дату укладання Договору.   

Укладаючи Договір, Вкладник дає Банку згоду на вчинення дій, передбачених цим пунктом 

Договору.  

2.3.3. У разі дострокового розірвання Договору,  за яким  Вклад було переоформлено згідно з п. 

2.1.5. Правил або було застосовано автоматичну пролонгацію Договору, в порядку, передбаченому 

Договором,  перерахунок процентів здійснюється з дня такого переоформлення(дня продовження строку 

дії Договору). Проценти, нараховані до дня  переоформлення Договору(дня продовження строку дії 

Договору), виплачуються Вкладнику без застосування обмежень, зазначених у п. 2.2.4 Правил.  

2.3.4. При достроковому розірванні Договору з ініціативи Вкладника, Банк капіталізує нараховані 

та несплачені проценти на Рахунок. З Рахунку, надлишково нараховані та/або сплаченні проценти 

повертає на відповідні рахунки в Банку, суму вкладу та належних вкладнику процентів повертає на 

вказаний у договорі поточний/картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку. 

 

2.4. Довірені особи 

2.4.1. Вкладник може призначити одну або більше Довірених осіб, для розпорядження одним або 

кількома Рахунками Вкладника шляхом оформлення довіреності. 

Довірена особа може бути призначена Вкладником на підставі відповідної довіреності: 

- у відділенні Банку - в письмовій формі, встановленій Банком, засвідчена уповноваженим 

працівником Банку  у присутності власника рахунку та довірених осіб; 

- поза Банком – в письмовій формі, що посвідчена нотаріусом, а у випадках, визначених 

законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами». 

2.4.2. Довірена особа, призначена Вкладником у відділенні Банку може розпоряджатися 

Рахунками Вкладника, до яких вона призначена, на рівні з Вкладником за виключенням наступного: 

- відкривати будь-які Рахунки за Договором Вкладника; 

- закривати Рахунки за Договором Вкладника; 

- робити розпорядження Банку щодо коштів, що належать Вкладнику на випадок його смерті; 

- призначати або відкликати повноваження інших Довірених осіб. 

2.4.3. У разі оформлення Вкладником нотаріальної довіреності третій особі, на право 

розпорядження Вкладом та (або) процентами за ним, Вкладник зобов'язується: 

- для отримання довіреною особою Вкладу та (або) процентів за ним забезпечити пред'явлення 

довіреною особою в Банк витягу з Єдиного реєстру довіреностей, виданого не раніше дня звернення такої 

особи за Вкладом та (або) процентами за ним; 

- у випадку скасування довіреності на право розпорядження Вкладом та (або) процентами за ним 

письмово повідомити Банк про скасування довіреності, не пізніше дня вчинення такого правочину, 

шляхом подання заяви про скасування довіреності та витягу з Єдиного реєстру довіреностей у 

відповідний структурний підрозділ Банку, в якому оформлений Вклад, на який видана зазначена 

довіреність. 

У випадку недотримання Вкладником зобов'язань, викладених у цьому пункті Договору, Банк 

звільняється від юридичної відповідальності за видачу Вкладу та (або) процентів за ним третій особі, 

після скасування виданої їй довіреності. 

2.4.4. Вкладник несе повну відповідальність за дії Довірених осіб. 

2.4.5. Повноваження Довіреної особи, які випливають з довіреності, припиняються в разі 

отримання Банком інформації про факт смерті Вкладника або оформлення відповідного правочину, щодо 

виключення Довіреної особи. 

 

2.5. Обслуговування фізичних осіб у системі «Інформаційна інтернет сторінка» щодо дистанційного 

доступу до рахунків користувача 

2.5.1 За умовами даних Правил Банк надає Вкладнику доступ до Системи та забезпечує її 

подальше обслуговування та функціонування. Для цього Вкладнику надається доступ до спеціального 

Інтернет ресурсу Банка, який забезпечує дану послугу та знаходиться на сайті www.pravex.ua. 

2.5.2 Вкладник отримує право на обслуговування в Системі за умови відкриття в Банку 

відповідного рахунку. Для реалізації  вказаного права  на обслуговування в Системі Вкладнику необхідно  

самостійно зареєструватись в Системі згідно з порядком, що розміщений на офіційному сайті Банку. 

Обслуговування Вкладника в Системі  починає здійснюватись і Вкладник вважається таким, що 

користується Системою, починаючи  з дня  реєстрації Вкладника в Системі згідно з порядком, що 

розміщений на офіційному сайті Банку (далі Порядок). 

2.5.3 Обслуговування в Системі здійснюється для всіх Рахунків Вкладника, які відкриті або 

будуть в подальшому відкриті в Банку. 

2.5.4 Перелік інформаційних послуг, що надає Банк з використанням Системи: 

2.5.4.1 Перегляд поточної публічної інформації Банку, 

http://www.pravex.ua/
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2.5.4.2 Перегляд інформації, щодо наявності у Вкладника договорів в Банку, 

2.5.4.3 Перегляд стану Рахунків Клієнта, 

2.5.4.4 Перегляд та друк виписок по Рахункам, 

2.5.4.5 Перегляд заборгованості по кредиту, 

2.5.4.6 Перегляд інформації щодо відділень та банкоматів Банку. 

2.5.5 Відповідно до умов Правил Банк зобов’язується: 

2.5.5.1 Супроводжувати Систему: вести протоколи обміну інформацією, здійснювати їх 

архівацію тощо згідно з прийнятою у Банку технологією та вимогами НБУ. 

2.5.5.2 У випадку зміни умов та порядку обслуговування в Системі, не пізніше ніж за 3 (три) 

робочих дні до набрання чинності нового Порядку, письмово сповістити про це Вкладника, шляхом 

розміщення відповідного повідомлення в Системі на сайті www.pravex.ua. 

2.5.6 Відповідно до умов Правил Банк має право: 

2.5.6.1 Призупинити доступ Вкладника до системи в разі порушення або виявленої Банком 

спроби порушення ним умов безпеки доступу до Системи, що визначається Банком на власний розсуд. 

2.5.6.2 Блокувати доступ до Системи в разі послідовного невірного вводу Ідентифікаційних 

даних Вкладника, що визначенні Порядком. 

2.5.6.3 Здійснювати модернізацію Системи та /або впроваджувати її більш досконалі версії. 

2.5.6.4 Проводити тимчасову зупинку Системи для зміни програмного забезпечення та 

проведення профілактичних робіт. 

2.5.6.5 Щомісяця після реєстрації в Системі списувати з поточного рахунку Вкладника 

(договірне списання) суму винагороди Банку за користування Системою, передбаченої Тарифами Банку;  

2.5.7 Банк не несе відповідальності: 

2.5.7.1 За помилки, затримки або неможливість отримання Вкладником доступу до Системи, 

пов’язані з несправністю обладнання Вкладника, 

2.5.7.2 За ушкодження обладнання Вкладника або інформації, що зберігається в устаткуванні 

Вкладника, за безпеку програмного забезпечення та персонального комп’ютера Вкладника від різних 

вірусів й інших пошкоджень, 

2.5.7.3 За засоби, продукти та послуги, за допомогою яких здійснюється обслуговування в 

Системі, що забезпечуються третьою стороною (провайдер доступу до Інтернет, програма доступу до 

Інтернет та інше), 

2.5.7.4 За наслідки несвоєчасного повідомлення Вкладником Банку про втрату (крадіжку) 

Ідентифікаційних даних та/або Номеру мобільного телефону. 

2.5.8 Відповідно до умов даних Правил Вкладник зобов’язаний: 

2.5.8.1 Виконувати вимоги Банку щодо обладнання та якості підключення до Інтернет, які 

викладені у Порядку на сайті www.pravex.ua, утримувати у справному робочому стані персональний 

комп’ютер, з якого проводиться підключення до Системи, забезпечити його підключення до мережі 

Інтернет. 

2.5.8.2 Зберігати Ідентифікаційні дані у місцях, недосяжних для сторонніх осіб. 

2.5.8.3 У випадку підозри на несанкціонований доступ до ідентифікаційних даних, терміново 

припинити використання Системи, довести це до відома Банку для здійснення заходів по запобіганню 

шахрайських дій тощо, 

2.5.8.4 У випадку втрати (крадіжки) Ідентифікаційних даних та/або Номеру мобільного 

телефону негайно звернутися до служби підтримки Банку з вимогою блокування доступу до Системи до 

служби підтримки за телефоном: 0 800 500-450. При зверненні по телефону в Банк Вкладник зобов’язаний 

пройти процедуру ідентифікації та, при необхідності, подати додаткові відомості про себе, 

2.5.8.5 Не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, Ідентифікаційні дані для 

доступу до Системи, 

2.5.8.6 Після зміни Номеру мобільного телефону негайно особисто звернутись до Банку і 

написати Заяву про зміну Номеру мобільного телефону. Неповідомлення Вкладником Банку про зміну 

Номеру мобільного телефону звільняє Банк від будь-якої відповідальності щодо можливих проблем в 

обслуговуванні в системі. Сторони погоджуються, що звернення Вкладника до Банку із Заявою 

вважається належним повідомленням про зміну номера мобільного телефону та не потребує внесення 

Сторонами відповідних змін до Договору. 

2.5.8.7 Змінювати пароль доступу до Системи не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) місяці. 

2.5.8.8 За користування Системою щомісяця сплачувати Банку винагороду відповідно до діючих 

Тарифів. 

2.5.9 Вкладник має право користуватись повним комплексом послуг Системи на умовах, 

передбачених цими Правилами. 

 

3. Основні права та обов’язки Сторін 
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3.1. Банк має право: 

3.1.1. Використовувати грошові кошти Вкладника протягом строку, визначеного Договором. 

3.1.2. Встановлювати обмеження можливості Вкладника здійснювати додаткове внесення 

коштів на Рахунок певною сумою. 

3.1.3. Вимагати від Вкладника належного виконання обов’язків перед Банком, відповідно до 

положень цих Правил. 

3.1.4. Здійснювати списання коштів з Вкладу Вкладника в оплату послуг Банку. Підписавши 

Договір, Вкладник дає свою згоду Банку списувати кошти з Вкладу в оплату послуг Банку і доручає 

Банку робити таке списання самостійно відповідно до Тарифів Банку. 

3.1.5. Закрити Рахунок Вкладника у випадку відмови Вкладника від надання інформації згідно з 

вимогами FATCA. 

 

3.2. Банк зобов'язаний: 

3.2.1. Належним чином виконувати умови цих Правил та Договору. 

3.2.2. Нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за Вкладом  відповідно до умов, 

визначених Договором та цими  Правилами. 

3.2.3. Після здійснення операцій за Рахунком, надавати Вкладнику відповідну виписку на його 

запит. 

3.2.4. Забезпечити збереження банківської таємниці згідно з чинним законодавством України. 

3.2.5. У день, визначений Договором, повернути Вкладнику суму Вкладу та сплатити суму 

нарахованих процентів згідно з умовами Вкладу. 

 

3.3. Вкладник має право: 

3.3.1. У день, визначений Договором та Правилами, отримати суму Вкладу та суму нарахованих 

процентів згідно з умовами Вкладу. 

3.3.2. Розірвати Договір з власної ініціативи та вимагати дострокової видачі суми Вкладу та 

нарахованих процентів в порядку, визначеному Договором та цими Правилами, з урахуванням вимог 

чинного законодавства України. Така вимога оформляється письмовою заявою Вкладника про дострокове 

розірвання даного Договору. 

 

3.4. Вкладник зобов’язаний: 

3.4.1. Належним чином виконувати умови цих Правил та Договору. 

3.4.2.  У тижневий  строк повідомляти Банк про зміну місця проживання та інших реквізитів та 

надати Банку документи, що підтверджують такі зміни.  

3.4.3. У випадку розірвання Вкладу з власної ініціативи, повідомити Банк про свій намір в 

порядку, встановленому цими Правилами. 

3.4.4. При вимозі повернення Вкладу до закінчення строку дії Договору  Вкладник зобов’язується 

оплатити комісію за розрахунково-касове обслуговування згідно з Тарифами Банку, що діятимуть на 

момент повернення коштів. 

3.4.5. Оплатити послуги Банку, пов’язані з обслуговуванням Рахунку за Договором, відповідно до 

Тарифів Банку, діючих на момент здійснення оплати. 

3.4.6. У випадку зміни довіреної особи, внесеної до картки зі зразками підписів, або пролонгації її 

обов’язків, вчасно надавати до Банку документи, які підтверджують її повноваження. 

3.4.7. Щотижня знайомитися з діючими Тарифами Банку, що стосуються обслуговування Вкладів, 

на підставі Договору, на сайті Банку в мережі Інтернет за адресою www.pravex.com або зателефонувавши 

до інформаційного центру Банку за телефонами: (044) 201-16-61/62, 0-800-500-450 (безкоштовно зі 

стаціонарних телефонів у межах України). 

3.4.8. Вкладник зобов’язаний надавати на вимогу Банку інформацію та документи, що стосується 

його Податкового статусу, у тому числі на вимогу Банку надати заповнені відповідно до вимог FATCA 

форми. Вкладник зобов’язаний негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу, та у разі 

набуття статусу Податкового резидента США негайно надати до Банку форму W9 із зазначенням 

ідентифікаційного номера платника податків США (TIN). 

Якщо Вкладник або уповноважена особа Вкладника не надали необхідної інформації для 

проведення ідентифікації згідно вимог FATCA, або було виявлено недостовірність у наданій Вкладником 

інформації\документах, Банк має право з метою дотримання FATCA вчиняти наступні дії: 

a) здійснювати договірне списання з Рахунку Вкладника грошових коштів з метою утримання 

«штрафного» податку (withholding) в розмірі 30 % від сум переказів Вкладника, з наступним 

направленням списаних сум з рахунків Банку до Податкової служби США в порядку та строки, визначені 

FATCA; та/або 

http://www.pravex.com/
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б) закрити Рахунок Вкладника та/або відмовитися від надання Послуг за Договором, від 

підписання Заяв, проведення операцій по Рахункам Вкладника чи призупинити (тимчасово) операції по 

ним, та/або розірвати Договір. 

 

4. Порядок зміни Правил, укладення, зміни і розірвання Договору  

4.1. Правила розроблені на невизначений строк та набирають чинності з моменту їх розміщення 

на офіційному сайті Банку www.pravex.com та укладення Договору. 

4.2. До Правил Банком можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом розміщення 

змін до Правил та/або Правил в новій редакції для ознайомлення на інформаційних стендах, що 

розміщені в приміщеннях установ Банку, та офіційному сайті Банку www.pravex.com за 14 

(чотирнадцять) календарних днів до набрання чинності відповідних змін.  

Укладаючи Договір, Вкладник погоджується з порядком зміни умов цих Правил та/або Договору, 

який викладено у цьому пункті.  

Сторони погодили, що зміни, які здійснюються відповідно до умов цього пункту Правил, не 

потребують додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін та вступають в силу з дати, що 

буде вказана у вищевказаних повідомленнях. 

4.3. Вкладник, при незгоді зі зміною Правил зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для 

вирішення питання про розірвання Договору і закриття Рахунку(-ів). Неотримання Банком у письмовому 

вигляді будь-яких заперечень від Вкладника у зв’язку з розміщеною інформацією до дати набрання 

чинності змін,  свідчить про згоду Вкладника зі змінами до Правил. 

4.4. У випадку скасування Правил, вони продовжують регулювати відносини між Банком та 

Вкладниками, з якими було укладено Договір, і діють для кожного з них у останній редакції, що була 

чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобов’язань за Договором між Банком та 

Вкладником. 

4.5. Вкладний рахунок  закривається на наступний робочий день після виконання Банком всіх 

зобов’язань по Договору, або на підставі заяви Вкладника та/або за інших підстав, передбачених цими 

Правилами та/або чинним законодавством України.  

 

5. Відповідальність сторін 

5.1.Сторони за невиконання зобов'язань за цим Договором несуть відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України. 

5.2. Банк гарантує Вкладнику повернення внесеного ним Вкладу Статутним капіталом Банку і 

всім належним йому майном. 

5.3. Банк не несе відповідальності у випадку: 

- неотримання або несвоєчасного отримання Вкладником письмової кореспонденції, направленої 

на його адресу, що вказана у Договорі якщо Вкладник не повідомив Банк про зміну свого місця 

проживання та реквізитів в порядку, визначеному цими Правилами;  

- відмови надати Вкладнику послугу та/або провести операцію, якщо вони не передбачені 

діючими Тарифами Банку або у Банка відсутні технічні можливості на їх проведення/надання та/або у 

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України. 

5.4. В окремому випадку, за згодою Банку та за наявності в нього технічних можливостей, операції 

та послуги, що не передбачені діючими Тарифами Банку, можуть бути проведені/надані ним за окремою 

ціною, щодо якої Банк та Вкладник дійдуть згоди. Надання/проведення таких операцій оформлюється 

окремим договором.  

5.5. Банк зобов’язується інформацію, що становить банківську таємницю, яка стала відома Банку у 

процесі обслуговування Вкладника та взаємовідносин з ним, зберігати, захищати, використовувати та 

розкривати у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України та/ або умовами 

Договору. За незаконне розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, 

Банк несе відповідальність, встановлену нормами законодавства. 

5.6. Банк не несе відповідальності за проведені за Рахунком Вкладника операції та їх наслідки, 

якщо можливість проведення зазначених операцій виникла не з вини Банку. 

5.7. Банк не несе відповідальності за будь-які непрямі чи випадкові збитки Вкладника чи шкоду (в 

тому числі недоотриманий прибуток), заподіяну Вкладнику, навіть в разі якщо Банк був повідомлений 

про можливість виникнення цих збитків чи шкоди. 
5.8 Банк не несе відповідальності перед Вкладником, уповноваженими особами Вкладника, його 

контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо Рахунків, 

грошових коштів та операцій за Картрахунком, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA 

з боку Податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, 

а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи. 
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5.9. Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі 

недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.  

 

6. Форс-мажорні обставини 

6.1. Банк та Вкладник звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання будь-

яких умов Договору, якщо це невиконання мало місце в зв’язку з наявністю причин, що знаходяться поза 

сферою контролю сторони Договору, що прострочила виконання зобов’язання. Такі причини включають 

стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, суспільні безладдя та інше 

(далі – «форс-мажор»), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з 

моменту підтвердження факту настання форс-мажорних обставин в Торгово-промисловій палаті, або 

інших уповноважених органах в порядку, передбаченому чинним законодавством України та 

повідомлення Банка/Вкладника про факт настання таких обставин, і закінчується або закінчився б, якщо 

невиконуюча сторона прийняла би заходи, які вона дійсно могла вжити для виходу з «форс-мажору».  

«Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і 

ліквідації наслідків.  

6.2. Про настання «форс-мажорних» обставин Банк та Вкладник повинні інформувати один 

одного невідкладно. 

 

7. Використання інформації 

7.1. Уклавши Договір, Вкладник надає Банку свою згоду та право збирати, зберігати, 

використовувати, поширювати і отримувати інформацію (дані про Вкладника, відомі Банку та/або третім 

особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банківську та комерційну 

таємницю): 

- необхідну для укладання договорів страхування – до/від/через страхових(і) компаній(ї); 

- необхідну при укладенні договорів щодо відступлення права вимоги та/або переведення боргу 

– до/від/через відповідних фізичних та юридичних осіб; 

- необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій 

або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком 

договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності 

Банку, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення 

валютних операцій; 

- необхідну в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Своїм підписом під Договором Вкладник засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом 

використання інформації, що зазначений у цьому пункті Договору. 

7.2. Вкладник виражає свою згоду на збирання, зберігання, використання та поширення Банком 

конфіденційної інформації про Вкладника з метою, що стосується укладення і виконання Договору. Крім 

того, Вкладник виражає свою згоду на те, що його персональні дані, конфіденційна інформація, а також 

інформація, що становить банківську таємницю, може бути розкрита материнській компанії ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК», якою є «ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А. (Турін, Італія) 

7.3. Вкладник надає Банку Згоду здійснювати передачу персональних даних Вкладника та 

уповноважених осіб Вкладника, розкриття банківської таємниці, персональних даних та іншої 

конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCA, зокрема, у таких 

випадках: 

- Податковому управлінню США при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA; 

- особам, що приймають участь в переказі коштів на Рахунки Вкладника (наприклад, банкам-

кореспондентам, Платіжним системам та їх учасникам, відправникам та отримувачам переказів, іншим 

установам, що здійснюють авторизацію чи процесінг переказів),  юридичним особам Intesa Sanpaolo 

Group, а також в інших випадках, передбачених FATCA. 

 
 

 


