Інформаційне забезпечення клієнтів Полікомбанку щодо банківської послуги
«Залучення вкладу (депозиту)»
1) банківська
послуга, що
надається банком
клієнту
2) істотні
характеристики,
умови і порядок
надання послуги

Вклад
Прогресивний

Вклад
Строковий

Вклад Накопичувальний

Вклад
Пенсійний

Вклад на 6 місяців,
мінімальна
сума
вкладу 20000 грн
(1000 дол. або 1000
євро), валюта вкладу
гривня/долар/євро,
виплата
процентів:
щомісячно
на
поточний (картковий)
рахунок.

Вклад від 1 до 18
місяців, мінімальна сума
вкладу 5000 грн (200
дол. або 200 євро),
валюта
вкладу
гривня/долар/євро,
виплата
процентів:
щомісячно або в кінці
строку на поточний
рахунок, автопролонгація.

Вклад на 12 місяців,
мінімальна сума вкладу
1000 грн (100 дол. або
100
євро),
валюта
вкладу
гривня/долар/євро,
виплата
процентів:
щомісячно
приєднуються до суми
вкладу або в кінці
строку на поточний
рахунок, автопролонгація.

Вклад на 12 місяців,
мінімальна сума вкладу
1000 грн (100 дол. або
100
євро),
валюта
вкладу
гривня/долар/євро,
виплата
процентів:
щомісячно
приєднуються до суми
вкладу або в кінці
строку на поточний
рахунок, автопролонгація.

Порядок надання послуги:
1. Ознайомлення з умовами розміщення вкладів у відділенні Полікомбанку чи за телефоном.
2. Відвідування відділення Полікомбанку.
3. Надання працівнику банку:
3.1. фізичними особами – резидентами:
- паспорту громадянина України у вигляді паспортної книжечки або ID картки чи іншого документу,
що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території
України для укладення правочинів;
- документу, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, паспорту громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття
РНОКПП або паспорту громадянина України із записом про відмову від прийняття РНОКПП в
електронному безконтактному носії;
3.2. фізичними особами – нерезидентами:

- громадянами України – паспорту громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про
постійне проживання за кордоном;
- іноземцями та особами без громадянства – паспортного документу іноземця чи іншого документу,
що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території
України для укладення правочинів;
3.3. відомостей про соціальний статус, фінансовий стан, джерела походження коштів та вид
діяльності/зайнятості для внесення працівником банку даних в опитувальник клієнта-фізичної особи.
Застереження : Банк має право вимагати надання додаткових документів і відомостей, необхідних для
з'ясування суті діяльності, фінансового стану, законності перебування на території України та джерел
походження грошових коштів в іноземній та/або національній валюті згідно з чинним законодавством
України. У випадку ненадання необхідних документів чи відомостей, чи навмисного надання
неправдивих документів чи відомостей про себе, неможливості Банку здійснити належну перевірку
клієнта, Банк зобов’язаний відмовити особі у встановленні ділових відносин.
4. Ознайомлення з Довідкою ФГВФО.
5. Відкриття депозитного рахунок.
6. Внесення суми депозиту на рахунок.
3) вартість послуги
(тарифи, процентні
ставки) [для вкладів
(депозитів) –
зазначається
мінімальне їх
значення, а для
кредитування –
максимальне]
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5,0 %
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гривня,
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5,0 %
річних
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[min]

0,5 %
річних
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0,1 %
річних

євро ,
[min]

0,1 %
річних

євро,
[min]

1,5 %
річних

порядок їх
визначення та
сплати, період,
протягом якого вони
застосовуються, та

Проценти
виплачуються
щомісячно
на
поточний
рахунок
клієнта.
Розмір

Проценти
виплачуються
щомісячно або в кінці
строку на поточний
рахунок клієнта. Розмір

Проценти виплачуються
щомісячно на поточний
рахунок клієнта або
приєднуються до суми
вкладу згідно
умов

Проценти виплачуються
щомісячно на поточний
рахунок клієнта або
приєднуються до суми
вкладу згідно умов

розмір після
завершення цього
періоду;

4) умови отримання
акційної пропозиції
5) про право клієнта
на відмову від
договору про
надання банківської
послуги, якщо таке
право передбачено
законом
6) сума (ліміт), на
яку(ий) може бути
надана банківська
послуга (від
мінімального
розміру до
максимального),
строк користування
нею (ним) (від
мінімального
значення до
максимального)

процентної
ставки
визначається
договором
та
застосовується
протягом дії договору.
Детальніше
про
процентні ставки
https://www.policomba
nk.com/index.php?page
=073&lng=

процентної
ставки
визначається договором
та
застосовується
протягом дії договору.
Детальніше
про
процентні ставки
https://www.policombank
.com/index.php?page=075
&lng=

укладеного
договору. укладеного договору.
процентної
Розмір
процентної Розмір
визначається
ставки
визначається ставки
та
договором
та договором
застосовується протягом застосовується протягом
дії договору.
дії договору.
про
Детальніше
про Детальніше
процентні ставки
процентні ставки
https://www.policombank. https://www.policombank
com/index.php?page=076 .com/index.php?page=077
&lng=
&lng=
Відповідно до затверджених умов акційної пропозиції, що діє на момент отримання послуги.

Клієнт має право на
дострокове
зняття
вкладу
або
його
частини.

Зняття вкладу або його Клієнт
має
право Клієнт
має
право
частини до настання частково зняти кошти частково зняти кошти
дати його повернення не вкладу.
вкладу.
допускається.

Мінімальна сума для
укладання договору
складає 20 000 грн./
1 000 дол. США/1 000
євро

Мінімальна сума для
укладання договору
складає
5000
грн./
200 дол. США/200 євро

Мінімальна сума для
укладання договору
складає
1000
грн./
100 дол. США/100 євро

Мінімальна сума для
укладання договору
складає
1000
грн./
100 дол. США/100 євро

7) інформацію про
наявність, перелік і
Додаткові послуги відсутні
вартість додаткових
та супутніх послуг
банку, кредитних
посередників та
третіх осіб,
включаючи розмір
платежу та базу його
розрахунку
8) найменування
Комерційні агенти відсутні
комерційного агента
(у разі надання
банківської послуги
за його участю)
9) гіперпосилання на
https://www.policombank.com/index.php?page=118
вебсторінку банку,
де розміщено умови
договору (оферти) та
інших типових
договорів про
надання банківських
послуг
10) попередження
Споживач має право на відмову від договору про надання банківської послуги в порядку та на умовах,
для клієнтів
визначених чинним законодавством.
Якщо вкладник своєчасно письмово не повідомив банк про відмову від продовження строку договору,
вклад автоматично пролонгується у порядку визначеному договором, якщо автопролонгація
передбачена його умовами, перерахування коштів відбувається на поточний рахунок вкладника.
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або
спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета
банківських послуг).

