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ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
МЕТА ДЕПОЗИТНОЇ
ПРОГРАМИ
ВИД ВКЛАДУ
МІНІМАЛЬНА СУМА
ВКЛАДУ
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ
ВКЛАДУ

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕННЯ ВКЛАДУ

ПОРЯДОК
ПРОЛОНГАЦІЇ ВКЛАДУ
ПРАВО ПОПОВНЕННЯ
ВКЛАДУ

Суб’єкти господарювання.
Залучення на обслуговування нових клієнтів-суб’єктів
господарювання, збільшення ресурсної бази Банку.
Строковий вклад або вклад на вимогу.
10 000,00 грн.
Від 1-го до 30-ти днів.
Відкриття поточного та/або депозитного рахунку в АТ «БАНК
СІЧ» з можливістю підключення дог системи «Клієнт-Банк».
 Строковий вклад оформлюється відповідним договором
банківського вкладу;
 вклад на вимогу оформлюється шляхом укладання
відповідної додаткової угоди до договору банківського рахунку,
в якій зазначається сума незнижуваного залишку, що
знаходиться на рахунку протягом визначеного строку, при цьому
Банк здійснює блокування суми незнижуваного залишку;
 вклад на умовах «Овернайт» є вкладом на вимогу і
оформлюється додатковою угодою до договору банківського
рахунку.
Шляхом оформлення додаткової угоди до основного договору.
Не передбачається.

 Для строкових вкладів можливість дострокового отримання
частини або всієї суми вкладу не передбачається;
МОЖЛИВІСТЬ
 для вкладів на вимогу: Клієнт має право звернутися до Банку з
ДОСТРОКОВОГО
проханням відмінити встановлення незнижуваного залишку за 3
ОТРИМАННЯ ЧАСТИНИ
робочих дні до відміни. У випадку відміни незнижуваного
АБО ВСІЄЇ СУМИ
залишку Банк нараховує проценти за залишком на рахунку
ВКЛАДУ
відповідно до стандартних тарифів за договором банківського
рахунку.
 Для строкового вкладу: залишок коштів на вкладному
(депозитному) рахунку;
 для вкладів на вимогу: незнижуваний залишок за поточним
рахунком, визначений в додатковій угоді до договору
БАЗА НАРАХУВАННЯ
банківського рахунку;
ВІДСТОКІВ
 для вкладу на умовах «Овернайт»: залишок коштів на
поточному рахунку, причому день розміщення і день повернення
вкладу вважаються одним днем.
Нарахування відсотків здійснюється згідно з Обліковою
політикою Банку.
ПЕРІОДИЧНІСТЬ
Сплата відсотків здійснюється в кінці строку дії договору
НАРАХУВАННЯ ТА
банківського вкладу, а при укладанні додаткової угоди до
СПЛАТИ ВІДСОТКІВ
договору банківського рахунку - в кінці місяця, якщо інше не
передбачено договором/додатковою угодою.
ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ЗА ВКЛАДОМ
Кількість днів

Овернайт

від 2 до 7
днів

від 8 до 30 днів

% річних

не вище
3%

не вище
3,50%

не вище 6,00%

