ДОДАТКОВА УГОДА
до вже діючих та тих що будуть укладені у майбутньому
договорів (додаткових угод) банківського вкладу та банківського рахунку щодо ознайомлення з
Умовами гарантування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
Місто

Дата

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК», в подальшому іменується Банк, від імені якого за
довіреністю діє особа, яка підписує дану Додаткову угоду, з однієї сторони та ____________, в подальшому
«Клієнт», з іншої сторони, надалі «Сторони», уклали цю Додаткову угоду про наступне:
На виконання частини 3 Розділу III «Порядку здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту
прав та охоронюваних законом інтересів вкладників», затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб 26 травня 2016 року N 825 Банк ознайомив Клієнта з наступними
Умовами гарантування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд):
Фонд гарантує відшкодування коштів, які залучені Банком на умовах договору банківського вкладу
(депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката в готівковій або
безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті.
Умови гарантування та порядок відшкодування за кожним вкладом визначаються відповідно до Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (зокрема статтями 26-28 цього закону), інших
законів України, нормативно-правових актів Фонду та інших уповноважених органів. Детальніше про умови
гарантування вкладів, а також перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, та граничну суму
відшкодування Клієнт може ознайомитись на офіційній сторінці Фонду в мережі інтернет http://www.fg.gov.ua/.
Фонд не відшкодовує кошти:
суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського
вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку (вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом
незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії
неплатоспроможних після 01 січня 2017 року) ;
передані банку в довірче управління;
за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;
розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою
протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до
категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про
банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);
розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у
разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про
віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним
банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття
такого рішення);
розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за
договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону
України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання
іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
за вкладами у філіях іноземних банків;
за вкладами у банківських металах;
розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
юридичних осіб.
Клієнт, підписуючи цю додаткову угоду, підтверджує, що він належним чином і у доступній формі
ознайомлений Банком з інформацією про:
суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;
умови, за яких Фонд гарантує/не гарантує відшкодування коштів за вкладами;
інформацію про гарантування/не гарантування вкладнику відшкодування коштів за його вкладом;
суму нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у додатковій угоді до
Генерального договору, суму податків та зборів, які утримуються з вкладника за весь строк розміщення
вкладу, суму комісійних винагород та інших витрат, пов’язаних з розміщення та обслуговуванням вкладу;
істотні умови Генерального договору та додаткових угод до Генерального договору, встановлені
законодавством України;
припинення нарахування процентів за договором в день початку процедури виведення Фондом банку
з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та
ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську
діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті, яке відбувається в еквіваленті національної
валюти України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та
здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним
банком України на день початку ліквідації банку).
Із змістом довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений.
_______________________________
(підпис клієнта)
Клієнт погоджується, що у разі розміщення вкладу за допомогою системи дистанційного обслуговування eBanking, всі операції/правочини/документи, підписані/засвідчені в електронному вигляді кодом для
підтвердження операцій вважаються підписаними Клієнтом власноручно. Клієнт погоджується що вся
інформація вказана в цій Додатковій угоді йому зрозуміла і повторне його ознайомлення під підпис з
вказаними обставинами не потребується.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Банк: АТ “ ПРОКРЕДИТ БАНК ”
Код ЄДРПОУ: 21677333

Клієнт:
Код ЄДРПОУ:

Юридична адреса:, Україна, 03115, м. Київ,
проспект Перемоги, 107 «А»

Юридична адреса:
Банківські реквізити:
в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
МФО

Підпис:____________________________

Підпис:____________________________
(М.П.)

(М.П.)

Примірник Додаткової угоди отримав

_______________________
підпис клієнта

