Діє з 03.02.2020р.

Додаток №2 до продукту “Вклад “КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ ДЛЯ МСБ”

м._______________

Додатковий договір №__
про розміщення коштів на умовах незнижувального
залишку до Договору комплексного банківського
обслуговування №___ від «__» _________20__р
“__”
20__ р.

Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (далі - Банк), що є юридичною особою за
законодавством України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Податковим кодексом України, в особі ___________________________, який (а) діє на підставі довіреності від
______________, посвідченої ________________, з однієї сторони, та
________________________ (далі - Клієнт), що є юридичною особою/фізичною особою підприємцем –
резидентом України за законодавством України та має статус (платника податку на прибуток на загальних
умовах АБО зазначити іншій відповідний статус оподаткування), передбачених Податковим кодексом
України, в особі _________________________, який(а) діє на підставі _____________, з другої сторони, (разом за
текстом Договору - Сторони), свідчить що Сторони досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та
організаційних аспектів на нижченаведених умовах і уклали цей Додатковий договір про розміщення коштів
на умовах незнижувального залишку (далі – Додатковий договір) до Договору комплексного банківського
обслуговування №_______ від «___»_______20__р. (далі – Договір) про наступне:
Терміни, що використовуються в Додатковому договорі:
Заява - заява на розміщення Вкладного траншу, що є невід’ємною частиною Додаткового
договору, надається Клієнтом до Банку для блокування Вкладного траншу на умовах та строк вказаний
в Заяві. Для розміщення Вкладного траншу Заява надсилається Клієнтом за допомогою системи
електронного обслуговування за умови підключення Клієнта до системи електронного обслуговування,
з усіма обов’язковими реквізитами електронного документу, визначеними законодавством України, або
надається на паперовому носії. Згідно з умовами Додаткового договору акцептована Банком Заява за
своєю юридичною силою прирівнюється до додаткової угоди до Договору.
Вкладний транш – сума грошових коштів, що блокується Банком на поточному рахунку Клієнта
розміщена в порядку та на умовах, передбачених Додатковим договором та Заявою. Кількість Вкладних
траншів на поточному рахунку Клієнта не обмежена.
Незнижувальний залишок – сума грошових коштів в валюті поточного рахунку, що блокується на
поточному рахунку Клієнта, в межах строку дії Додаткового договору, на яку Банк нараховує та виплачує
проценти згідно з умовами Заяви та Додаткового договору. Незнижувальний залишок це сума всіх Вкладних
траншів.
1. Клієнт зобов’язується на період, зазначений в Заяві, забезпечити наявність на поточному рахунку
_____________________ (далі – Рахунок) коштів в сумі, зазначених в Заяві, а Банк зобов’язується нарахувати
проценти у розмірі, зазначеному в Заяві, на суму Незнижувального залишку щодо кожного окремого
Вкладного траншу у порядку та на умовах цього Додаткового договору, Договору та Правил та загальних
умов комплексного банківського обслуговування (для малого та середнього бізнесу) (далі – Правила), Тарифів
на банківські послуги АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та змін до них, що набудуть чинності протягом строку дії цього
Додаткового договору.
2.
Згідно з умовами Додаткового договору Клієнт розміщує кошти окремим(-ми) Вкладним(-ми)
траншем(-ами) на підставі Заяви(-в), в якій(-их) зазначає наступні істотні умови Вкладного траншу:
- суму та валюту;
- строк блокування коштів;
- процентну ставку;
- умови повернення коштів
3.
Заява надсилається Клієнтом до Банку за допомогою системи електронного обслуговування за
умови підключення Клієнта до системи електронного обслуговування, з усіма обов’язковими
реквізитами електронного документу, визначеними законодавством України, або подається Клієнтом до
Банку на паперовому носії.
4.
Клієнт зобов`язується здійснити розміщення першого Вкладного траншу на Рахунку в день
підписання Сторонами цього Додаткового договору в сумі не меншій ніж мінімальна сума Вкладного
траншу та згідно Заяви Клієнта.
5.
Всі наступні Вкладні транші в розмірі не меншому мінімальної суми Вкладного траншу Клієнт має
право розміщувати в будь-який банківський день на підставі Заяв. Строк блокування Вкладного траншу

за бажанням Клієнта встановлюється від 1 (одного) до 30 (тридцяти) днів. Додаткового письмового
звернення від Клієнта та/або укладення додаткового договору до цього Додаткового договору не
вимагається.
6. Повернення Вкладного траншу, розміщеного Клієнтом на Рахунку, а також нарахування та сплата
процентів за користування такими коштами в межах Незнижувального залишку, здійснюється Банком в
порядку та на умовах, визначених цим Додатковим договором та відповідною Заявою, а також чинним
законодавством України.
7. Сторони погоджуються з тим, що, якщо днем повернення Вкладного траншу (тобто розблокування
суми Вкладного траншу на Рахунку) згідно Заяви та нарахованих процентів є неробочий день, сума
Вкладного траншу повертається першого робочого дня, наступного за неробочим, при цьому неробочі
дні при розрахунку процентів не враховуються.
8. Цим Додатковим договором Сторони змінюють діючі на момент укладення цього Додаткового договору
умови нарахування та виплати процентів, які Банк сплачує на залишок коштів на Рахунку Клієнта відповідно
до умов Договору.
9. При розрахунку процентів, що нараховуються на Вкладний транш, перший та останній день строку
блокування коштів на ньому вважаються одним днем.
10. Банк нараховує проценти, застосовуючи метод «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична
кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
11. Нарахування процентів на суму, що перевищує суму Незнижувального залишку, не здійснюється.
12. Нарахування процентів за кожним Вкладним траншем здійснюється щомісячно та в останній день строку
блокування коштів зазначеного у відповідній Заяві, нараховані до сплати проценти перераховуються на
Рахунок Клієнта. У разі отримання Клієнтом надлишково нарахованих процентів відповідно до умов
Додаткового договору та Заяви, Банк здійснює перерахунок процентів в звітному місяці, при цьому Банк має
право самостійно, шляхом оформлення меморіального ордеру у відповідності до вимог чинного
законодавства України, утримати із суми цього Вкладного траншу надлишок сплаченої суми процентів, який
утворився після здійснення їх перерахунку.
13. Зміна умов визначених в Заяві в період її дії, не допускається.
14. Протягом строку дії Додаткового договору Клієнт проводить розрахунки по своєму Рахунку в межах суми,
яка перевищує Незнижувальний залишок.
15. Клієнт має право достроково отримати всю суму Вкладного траншу, шляхом письмового повідомлення
Банка листом, не менше ніж за 2 (два) дні до бажаного дня отримання всієї суми Вкладного траншу.
16. При поверненні Банком всієї суми Вкладного траншу до закінчення строку зберігання, Банк здійснює
перерахунок процентів на Вкладний транш за весь період за ставкою, що діє в Банку для поточних рахунків
(вкладів на вимогу), згідно з діючими тарифами на день дострокового отримання Вкладного траншу.
17. Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту підписання
Сторонами і діє до кінця строку дії Договору і до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
18. Цей Додатковий договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий у
Клієнта. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.
19. 3міни та доповнення до цього Додаткового договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в
письмовій формі, підписані Сторонами та оформлені у вигляді Додаткових договорів.
20. Дія цього Додаткового договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках,
передбачених законодавством України, Договором, або з ініціативи Клієнта на підставі поданої ним заяви
відповідно до умов Договору.
21. З метою забезпечення належного виконання цього Додаткового договору та здійснення сторонами прав і
обов’язків за цим Додатковим договором представники Сторін, підписанням цього Додаткового договору
надають згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, які вказані в договорі
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Представники Сторін, що підписали цей Додатковий договір, погоджуються, що сторони можуть надавати
персональні дані представників сторін: органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їхнім
посадовим та службовим особам у випадках та у порядку, передбачених законодавством; третім особам,
задіяним в процесі здійснення сторонами прав та виконання обов’язків за цим Додатковим договором.
22. Представники Сторін, підтверджують, що ознайомлені з правами, наданими їм Законом України «Про
захист персональних даних».

Підпункт Для Додаткових договорів на ім’я фізичної особи-підприємця

23. Я, Клієнт, підтверджую, що:
- повідомлений про вичерпні дані щодо установи Банку (ідентифікаційний номер юридичної особи в
ЄДРПОУ, адреса місцезнаходження, графік його роботи, номери телефонів, адресу сайту Банку у мережі
інтернет тощо), а також обізнаний про загальнодоступні джерела інформації, у яких
відображаються/перевіряються/здійснюється пошук змін щодо даних установи Банку;
- ознайомлений з умовами відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) коштів, що
розміщені на Рахунку(-ах), відкритому на умовах цього Додаткового договору . При цьому, вклад – 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 рахунку або шляхом
видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти відповідно до Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- ознайомлений з частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб» та сумою граничного розміру відшкодування коштів, які розміщені на офіційній сторінці Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) в мережі Інтернет за адресою http://www.fg.gov.ua;
- повідомлений про гарантії Фонду на вклад на дату підписання цього Додаткового договору в межах
гарантованої суми відшкодування, передбаченої Законом України «Про систему гарантування вкладів
фізичних осіб», та можливі чинники обмеження гарантій Фонду;
- до укладання цього Додаткового договору ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів
фізичних осіб та отримав її від Банку, про що свідчить окремий, нижче проставлений власноручно мною,
підпис;
- укладанням цього Додаткового договору зобов’язуюсь не рідше ніж один раз на рік звертатися до Банку
для одержання та ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Довідка
ФГВФО), якщо станом на 01 січня кожного наступного року після укладання цього Додаткового договору він
буде чинним. У випадку мого незвернення в Банк до 01 лютого, вважати що я самостійно ознайомився з
Довідкою ФГВФО, яка розміщена на сайті Банку https://www.clhs.com.ua, і отримання мною Довідки
ФГВФО підтверджую.
___________________________________
Підпис Клієнта

Банк:
Публічне
акціонерне
товариство
"Банк
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
Україна, 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, б.5
літера А
к/р UA173000010000032006100201026
в Національному банку України,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382
Телефон (044) 593 10 29
Факс (044) 593 10 31
(Посада)
___________________(П.І.Б.)

Клієнт
______________________________________
(індекс)__________ обл.., __________район,
с.___________, вул. _______, буд.__
п/р _____________ в _____________,
Ідентифікаційний
___________

код

за

ЄДРПОУ/

РНОКПП

(Посада)
___________________(П.І.Б.)

Клієнт:

Підпункт Для Додаткових договорів на ім’я юридичної особи:
Примірник Додаткового договору отримав(ла)
„___”____________20___р.

_______________________
(підпис Клієнта/представника Клієнта)

Підпункт Для Додаткових договорів на ім’я фізичної особи-підприємця:

Цим підписом я підтверджую, що до укладання цього Додаткового договору був(-ла) ознайомлений(-а) з
довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та отримав її від Банку, про що свідчить окремий,
нижче проставлений власноручно мною, підпис, а також отримав(-ла) оригінал цього Додаткового договору
«___» ______________ 20__ р. ______________________________ / __.__. ___________________ /

