Додаток № 6
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк»
Депозитні вклади фізичних осіб
РОЗДІЛ І
1. ВСТУП
1.1. Цей Додаток № 6 «Депозитні вклади фізичних осіб» (далі - Додаток № 6) є невід’ємною частиною Договору
про банківське обслуговування фізичних осіб (далі – Договір), що укладений між Акціонерним товариством
«Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження вул. Десятинна, 4/6, місто Київ, 01001 (далі – Банк) та
фізичною особою, що акцептувала умови Публічної пропозиції АТ «Альфа-Банк» на укладення Договору про
банківське обслуговування фізичних осіб, (надалі – Вкладник/Клієнт), в подальшому разом - Сторони, а окремо –
Сторона.
1.2. Цим Додатком № 6 Сторони визначають загальний порядок і умови проведення операцій з розміщення
Вкладником Депозитів у Банку на підставі укладених Сторонами Угод на розміщення вкладу в рамках Договору.
Всі укладені між Сторонами протягом строку дії Договору Угоди на розміщення вкладу є невід’ємними частинами
Договору та разом складають єдиний документ (далі - Угода на розміщення вкладу або Угоди на розміщення
вкладу).
1.3. Параметри продуктів «Депозитні вклади фізичних осіб» викладені в Розділі ІІ цього Додатку № 6 та
оприлюднені на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за електронною адресою: www.alfabank.ua.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Вкладник має право:
2.1.1. Розмістити Вклад в Банку на умовах Угоди на розміщення вкладу.
2.1.2. Одержати Вклад та проценти, нараховані на суму Вкладу на умовах та в порядку, що передбачені Угодою на
розміщення вкладу. У випадку укладання Угоди на розміщення вкладу із видачею ощадного (депозитного)
сертифікату Власник Сертифікату має право одержати Вклад та проценти, нараховані на суму вкладу за умови
подання Банку для погашення оригіналу Сертифікату.
2.1.3. Достроково отримати Вклад або його частину на підставі своєї письмової заяви з відповідною вимогою, що
надається Банку згідно з умовами цього Додатку №6, якщо це передбачено відповідною Угодою на розміщення
вкладу та у разі відсутності обставин, передбачених Договором, за яких Вклад не підлягає достровковому
поверненню.
2.1.4. У випадку, якщо це передбачено умовами Угоди на розміщення вкладу, поповнювати суму Вкладу в порядку
передбаченомуДоговором.
2.1.5. Одержувати довідки про стан Депозитного рахунку.
2.1.6. Інші права, що передбачені умовами Договору.
2.2. Вкладник/Власник Сертифікату зобов’язаний:
2.2.1. Внести Вклад на Депозитний рахунок в порядку та на умовах визначених Угодою про розміщення вкладу та
Договором.
2.2.2. У разі бажання Вкладника отримати Вклад достроково (за умови, якщо це передбачено відповідною Угодою
на розміщення вкладу) та/або повернути Вклад на вимогу (його частину) на підставі якої внесено Вклад, надати до
Банку заяву з вимогою про дострокове повернення Вкладу або його частини/ повернення Вкладу на вимогу (його
частини) не пізніше, ніж за 5 (П’ять) робочих днів до дати дострокового повернення Вкладу або його частини.
2.2.3. Для отримання суми Вкладу та нарахованих процентів за Вкладом (депозитом), що розміщений згідно з
умовами Угоди на розміщення вкладу з видачею Сертифікату, надати Банку для погашення оригінал Сертифікату.
2.2.4. У випадку укладення Вкладником з будь-якою особою Правочину про обтяження, Вкладник зобов’язується
повідомити Банк про укладення такого правочину в порядку та на умовах, передбачених Договором. При цьому, у
разі відмови Банку щодо взяття на облік Повідомлення про обтяження, видаткові операції за розпорядженням
Вкладника, в тому числі щодо повернення строкового Вкладу у дату повернення Вкладу, виконуються Банком у
відповідності з вимогами чинного законодавства України та Угоди на розміщення вкладу, Договору та цього
Додатку №6.
2.2.5. Вкладник приймає на себе зобов’язання по відшкодуванню будь-яких витрат Банку, які будуть ним понесені
у зв’язку з обтяженням майнових прав на Вклад/ частину Вкладу, у випадку укладання Вкладником правочину,
яким таке обтяження (буде) передбачене.
2.2.6. Інші обов’язки, що передбачені умовами Договору.
2.3. Банк має право:
2.3.1. Змінювати діючу проценту ставку за Вкладом в порядку передбаченому умовами цього Додатку №6.
2.3.2. У випадку вимоги Вкладника достроково повернути Вклад або його частину, за умови, якщо це передбачено
відповідною Угодою на розміщення вкладу, перерахувати суму нарахованих процентів та суму Вкладу, яка
достроково повертається, в порядку та на умовах, визначених Договором, цим Додатком № 6 та відповідною
Угодою на розміщення вкладу.

2.3.3. Інші права, що передбачені умовами Договору.
2.4. Банк зобов’язаний:
2.4.1. відкрити Вкладнику Депозитний рахунок, зарахувати на нього Вклад та сплачувати Вкладнику проценти у
порядку та відповідно до умов, що визначаються Договором, цим Додатком № 6, Угодою на розміщення вкладу
та, у випадку розміщення Вкладу з видачею Сертифікату, Умовами розміщення та погашення ощадних
(депозитних) сертифікатів, іменних та/або на пред’явника, процентних, безкупонних АТ “АЛЬФА-БАНК”, що
зазначені на звороті Сертифікату.
2.4.2. У випадку надання Вкладником заяви з вимогою про дострокове повернення Вкладу або його частини, за
умови, якщо це передбачено відповідною Угодою на розміщення вкладу / повернення Вкладу на вимогу (його
частини), Банк зобов’язаний повернути строковий Вклад (його частину) достроково або повернути Вклад на
вимогу (його частину) Вкладнику не пізніше 6 (шостого) робочого дня Банку, з дати одержання Банком відповідної
вимоги, якщо інший строк повернення Вкладу (його частини) не вказаний у відповідній вимозі щодо повернення /
дострокового повернення Вкладу (його частини) та за умови, що Вклад/ майнові права на Вклад не обтяжені
зобов’язаннями публічного або приватного характеру та відсутності інших обставин, за яких у відповідності до
умов Договору Банк не повертає Вклад, у дату повернення Вкладу, визначеною Угодою на розміщення Вкладу.
2.4.3. Інші обов’язки, що передбачені умовами Договору.
3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ
3.1. Угоди на розміщення вкладу укладаються в порядку та на умовах визначених Договором та цим Додатком №6.
3.2. Вид Вкладу обирається Вкладником самостійно з переліку Вкладів, умови (параметри) яких визначені у
Розділі ІІ цього Додатку №6, вказується в Угоді на розміщення вкладу та визначається наступними критеріями:
 сума Вкладу;
 строк розміщення Вкладу (для строкових вкладів) (не може бути більшим за строк дії Договору);
 процентна ставка за Вкладом;
 умови поповнення та дострокового повернення Вкладу;
 умови нарахування та сплати процентів на Вклад.
3.3. Сума, валюта, строк розміщення кожного з Вкладів, у випадку розміщення строкових Вкладів, розмір
процентної ставки, а також порядок та умови нарахування процентів, умови повернення Вкладу, інші умови
розміщення Вкладу, якщо вони не визначені Договором та цим Додатком № 6, визначаються окремими Угодами на
розміщення вкладу.
3.4. Угоди на розміщення вкладу можуть укладатися за вибором Вкладника у відділенні Банку / відокремленому
підрозділі Банку або із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (крім Угод на розміщення
вкладу, які можуть бути укладені тільки у відділенні Банку або тільки із використанням Системи «Інтернетсервісу «My Alfa-bank», що визначені у Розділі ІІ цього Додатку №6). При цьому Угода на розміщення вкладу
може бути підписана Електронним підписом або Електронним цифровим підписом. У випадку, укладання Угоди
на розміщення вкладу з видачею Сертифікату, який є її невід’ємною частиною, відповідна Угода на розміщення
вкладу з видачею Сертифікату складається у формі єдиного документу, що підписується Вкладником та Банком та
укладається виключно у відділенні Банку.
3.5. В день укладення Угоди на розміщення вкладу, Банк відкриває Вкладнику рахунок для розміщення вкладу
(Депозитний рахунок), реквізити якого вказуються у відповідній Угоді на розміщення Вкладу.
3.6. Вкладник здійснює внесення суми Вкладу в строк, визначений відповідною Угодою на розміщення вкладу, з
урахуванням наступних умов:
3.6.1. У випадку укладання Угоди на розміщення вкладу із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfabank» або у відокремленому позабалансовому підрозділі Банку, розміщення Вкладу здійснюється шляхом
договірного списання суми коштів у сумі Вкладу з Рахунку Клієнта в національній валюті України чи іноземній
валюті, що відкритий в Банку. Підписанням Договору Вкладник доручає Банку здійснити договірне списання
коштів у сумі Вкладу зі свого Рахунку в національній валюті України чи іноземній валюті, реквізити якого будуть
вказані в Угоді на розміщення вкладу (а) в день укладення Угоди на розміщення вкладу або не пізніше наступного
робочого дня Банку, що слідує за днем укладання Угоди на розміщення вкладу, при укладання такої Угоди у
відокремленому позабалансовому підрозділі Банку та спрямувати такі кошти на рахунок призначений для
розміщення Вкладу, що вказаний у відповідній Угоді на розміщення вкладу чи (б) на підставі Заявок на договірне
списання, підписаних Електронним підписом або Електронним цифровим підписом, що надаються Банку
Вкладником згідно з умовами Договору при укладенні Угоди на розміщення вкладу із використання Системи
«Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
3.6.2. У випадку укладання Угоди на розміщення вкладу у відділенні Банку (крім відділень «А-КЛУБ»),
розміщення Вкладу здійснюється за вибором Вкладника або (а) шляхом внесення суми Вкладу готівкою через
операційну касу Банку або (б) шляхом безготівкового перерахування відповідної суми грошових коштів з Рахунку
Вкладника, що відкритий в Банку або (в) шляхом безготівкового перерахування відповідної суми грошових коштів
з рахунків Вкладника, що відкриті в іншому банку.. Спосіб розміщення Вкладу, що вказаний в підпункті (в) пункту
3.6.2. не використовується у випадку укладення Угоди на розміщення вкладу із видачею Сертифікату.
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3.6.3. У випадку укладання Угоди на розміщення вкладу у відділенні «А-Клубу», розміщення Вкладу здійснюється
шляхом договірного списання суми коштів у сумі Вкладу з Поточного рахунку Вкладника в національній валюті
України чи іноземній валюті, що відкритий в Банку. Підписанням Угоди на розміщення банківського вкладу,
Вкладник на підставі Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Цивільного кодексу
України уповноважує Банк (доручає Банку) в порядку договірного списання та на підставі меморіального ордеру
Банку самостійно перераховувати грошові кошти в сумі Вкладу з Поточного рахунку Вкладника, відкритого в
Банку на Депозитний рахунок.
Датою внесення суми Вкладу є дата зарахування грошових коштів в сумі Вкладу на Депозитний рахунок.
3.6.4. Підтвердженням внесення Вкладником Вкладу є виписка по Депозитному рахунку, що надається Банком
Вкладнику за його зверненням в день зарахування грошових коштів у сумі Вкладу на рахунок для розміщення
Вкладу.
3.6.5. Строк розміщення Вкладу та/ або умови повернення Вкладу, визначаються відповідною Угодою на
розміщення вкладу з врахуванням наступних умов:
- у випадку розміщення Вкладу способом, що вказаний в п.3.6.1 цього Додатку №6 та підпунктами «а», «б» пункту
3.6.6. цього Додатку №6, розміщення Вкладу здійснюється в дату набуття чинності Угоди на розміщення вкладу;
- у випадку розміщення Вкладу способом, що вказаний в підпункті «в» пункту 3.6.2. цього Додатку №6,
розміщення Вкладу здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання Угоди на розміщення
вкладу. Датою підписання Угоди на розміщення вкладу є дата підписання Банком акцепту пропозиції Вкладника
про укладення Угоди на розміщення вкладу.
- у випадку розміщення Вкладу способом, що вказаний в пункті 3.6.3. цього Додатку №6, розміщення Вкладу
здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Угоди на розміщення вкладу. Датою
підписання Угоди на розміщення вкладу є дата підписання Банком акцепту пропозиції Вкладника про укладення
Угоди на розміщення вкладу.
3.7. Сума Вкладу, що вноситься Вкладником на Депозитний рахунок, не може бути меншою від мінімальної суми
та не може бути більшою за максимальну суму, встановлені Банком для Вкладу відповідного виду, що вказані в
Розділі ІІ цього Додатку №6 (за наявності відповідних обмежень).
У випадку, якщо на Депозитний рахунок Вкладника (окрім Клієнтів «А-Клубу») протягом 5 (п’яти) банківських
днів з дня підписання Угоди на розміщення вкладу, шляхом безготівкового перерахування з рахунку, відкритого в
іншому банку, не надійшли кошти в сумі Вкладу, Вкладник доручає, а Банк бере на себе зобов’язання закрити
Депозитний рахунок.
У випадку, якщо на Поточному рахунку Вкладника (для Клієнтів «Клубу») відсутні кошти в сумі Вкладу протягом
3 (трьох) банківських днів з дня підписання Угоди на розміщення банківського вкладу, Угода на розміщення
банківського вкладу вважається такою, що не відбулась, а Сторони вважаються вільними від обов’язків
встановленими Договором та цим Додатком №6 та не отримують будь-яких прав за ним.
3.8. У випадку внесення Вкладником на Депозитний рахунок суми Вкладу або поповнення Вкладу, якщо це
передбачено умовами Угоди на розміщення вкладу, після закінчення Операційного часу Банка, грошові кошти у
відповідній сумі зараховуються на Депозитний рахунок найближчого наступного Операційного дня Банку.
3.9. При внесенні Вкладником готівкових коштів на Депозитний рахунок, в тому числі додаткових внесків, якщо
таке внесення передбачене Угодою на розміщення вкладу, Банк надає Вкладнику за його зверненням квитанцію та
/або виписку по Депозитному рахунку, а при зарахуванні безготівкових коштів – виписку по Депозитному рахунку,
що може бути надана Вкладнику в тому числі із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank».
3.10. У випадку, якщо Вкладник не вніс Вклад в строк, передбачений Договором, цим Додатком №6 та
відповідною Угодою на розміщення вкладу, Банк має право відмовитися від прийняття простроченої суми Вкладу
та при її наступному надходженні повернути таку суму коштів Вкладнику того ж дня (або наступного
Операційного дня при надходженні суми після закінчення Операційного часу Банку) як помилкову, без
нарахування та сплати процентів на них. Підписанням Договору Вкладник доручає Банку здійснити перерахування
відповідної суми грошових коштів у порядку та на умовах визначених цим пунктом на рахунок, з якого було
здійснене перерахування відповідної суми грошових коштів, або на будь-який інший відомий Банку рахунок
Вкладника.
3.11. У випадку, якщо Вкладник здійснює внесення Вкладу у сумі, яка більша суми, що передбачена Угодою на
розміщення вкладу, або у випадку здійснення Вкладником додаткових внесків, якщо внесення додаткових внесків
не передбачене Угодою на розміщення вкладу, Банк має право повернути Вкладнику суму перевищення чи
додаткового внеску того ж дня (або наступного Операційного дня Банку при надходженні суми після закінчення
Операційного часу Банку) як помилково перераховані кошти, не нараховуючи та не сплачуючи проценти на них.
Підписанням Договору Вкладник доручає Банку здійснити перерахування суми перевищення/додаткового внеску у
порядку та на умовах визначених цим пунктом на рахунок з якого було здійснене перерахування відповідної суми
грошових коштів або на будь-який інший відомий Банку рахунок Вкладника.
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3.12. У випадку, якщо сума Вкладу, фактично внесена Вкладником на Депозитний рахунок, менша суми, що
передбачена Угодою на розміщення вкладу, Банк має право відмовитись від прийняття такого Вкладу та повернути
його Вкладнику того ж дня (або наступного Операційного дня Банку у випадку надходження суми Вкладу після
закінчення Операційного часу Банку) як помилково внесеного, без нарахування та сплати процентів на нього.
Підписанням Договору Вкладник доручає Банку здійснити перерахування відповідної суми грошових коштів у
порядку та на умовах, визначених цим пунктом, на рахунок, з якого було здійснене перерахування відповідної
суми грошових коштів, або на будь-який інший відомий Банку рахунок Вкладника.
3.13. У випадку, якщо Банк не використав права, надані йому відповідно до пунктів 3.10.-3.12. цього Додатку №6,
вважається, що він згоден з фактично внесеною сумою Вкладу та/або строками її внесення. У такому випадку Банк
повинен зберігати Вклад з дня його внесення, нараховувати проценти за користування ним, виконувати інші
зобов’язання відповідно до умов Договору, цього Додатку № 6 та відповідної Угоди на розміщення вкладу.
3.14. Поповнення Вкладником/Третьою особою суми Вкладу, що внесений згідно з умовами відповідної Угоди на
розміщення вкладу допускається виключно у випадку, якщо поповнення Вкладу передбачене умовами Угоди на
розміщення вкладу. Внесення грошових коштів на рахунок Вкладника Третьою особою здійснюється в порядку
передбаченому законодавством України. У випадку, якщо Угодою на розміщення вкладу поповнення суми Вкладу
не передбачене, додаткове внесення Вкладником/Третьою особою коштів на рахунок, для розміщення Вкладу, не
допускається.
У випадку внесення грошових коштів на Депозитний рахунок Вкладника Вкладником чи Третьою особою, якщо
Угодою на розміщення вкладу поповнення суми Вкладу не передбачене або при поповненні суми Вкладу не
дотримано умов щодо поповнення суми Вкладу, передбачених Договором, цим Додатком № 6 чи Угодою на
розміщення вкладу, відповідні суми грошових коштів повертаються Вкладнику чи такій Третій особі протягом дня
їх надходження (або наступного Операційного дня Банку при надходженні суми після закінчення Операційного
часу Банку), як помилкові, без нарахування та сплати процентів на них.
3.15. Поповнення Вкладником/Третьою особою суми вкладу здійснюється з урахуванням умов пунктів 3.14. та
3.15. цього Додатку №6, шляхом внесення відповідних сум грошових коштів на Депозитний рахунок через
операційну касу банку, якщо таке внесення передбачено відповідною Угодою, та/або шляхом безготівкового
перерахування відповідної суми грошових коштів з Рахунку Клієнта/Третьої особи в національній валюті України
чи іноземній валюті та/або шляхом договірного списання відповідної суми грошових коштів з Рахунку в
національній валюті України чи іноземній валюті Вкладника/Третьої особи, що відкритий останньому в Банку, у
сумах, що будуть вказані Вкладником/Третьою особою у Заявках на договірне списання, підписаних Електронним
підписом або Аналогом власноручного підпису, за умови укладання між Банком та Вкладником Угоди про
використання аналогу власноручного підпису, у випадку, якщо поповнення Вкладником/Третьою особою сум
вкладу здійснюється із використанням Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank». При цьому поповнення суми
Вкладу шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з Рахунку або шляхом договірного списання
відповідної суми коштів з Рахунку в національній валюті України чи іноземній валюті із використанням Системи
Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» здійснюється з врахуванням умов Додатку № 8 до Договору.
3.16. Банк, за умови, що грошові кошти/майнові права по Договору не обтяжені зобов’язаннями публічного або
приватного характеру, а також відсутні обставини, передбачені п. 4.7.7. Договору, зобов’язаний повернути
строковий Вклад у дату повернення Вкладу, зазначену в Угоді на розміщення Вкладу (у разі укладення Угоди на
розміщення вкладу із видачею ощадного (депозитного) сертифікату за умови подання Власником Сертифікату
Банку оригіналу Сертифікату для погашення). Вклад на інших умовах повернення повертається у разі настання
певних обставин, які є умовою повернення Вкладу та зазначені в Угоді на розміщення Вкладу.
У випадку, якщо майнові права на Вклад, розміщений на Депозитному рахунку, передані в заставу Банку в
забезпечення виконання зобов’язань Вкладника за будь-якими договорами, що укладені/ будуть укладені між
Вкладником та Банком, сторонами за якими є Вкладник та Банк, та/або в забезпечення виконання зобов’язань
будь-якої особи перед Банком за відповідними договорами, що укладені/ будуть укладені з Банком або сторонами
за якими є Вкладник та Банк, умови повернення такого Вкладу визначаються відповідною Угодою на розміщення
Вкладу.
Якщо Угодою на розміщення вкладу передбачена умова про продовження строку розміщення Вкладу у випадку,
якщо Вкладник не вимагатиме повернення Вкладу протягом Операційного часу Банку в день закінчення строку
розміщення Вкладу, визначеного Угодою на розміщення вкладу, після закінчення Операційного часу Банку
залишок коштів на Депозитному рахунку вважатиметься Вкладом, внесеним на тих самих умовах та на строк такої
ж тривалості, на який він був внесений згідно з умовами Угоди на розміщення вкладу, за винятком умови щодо
розміру процентної ставки. Процентна ставка за строковим Вкладом на новий (продовжений) строк його
розміщення встановлюється в розмірі, що діє у Банку для даного виду Вкладу, на дату продовження строку
розміщення Вкладу якщо інше не передбачено Угодою на розміщення вкладу та/або цим Додатком №6.
У разі небажання продовжувати строк розміщення Вкладу, не пізніше ніж до кінця Операційного часу Банку
останнього дня строку розміщення Вкладу, визначеного Угодою на розміщення вкладу, Вкладник має надати
Банку письмове звернення (заяву) про повернення Вкладу, що складається за формою, встановленою Банком. На
підставі такої заяви Вкладника сума Вкладу разом з нарахованими процентами видається Вкладнику в касі Банку,
якщо це передбачено умовами Угоди на розміщення вкладу, або перераховується на рахунок Вкладника,
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визначений Угодою на розміщення вкладу, в день закінчення cтроку розміщення Вкладу, де зберігається Банком
до її першої вимоги Вкладником, на умовах, що визначені договором на підставі якого відкрито рахунок.
Для Угод на розміщення вкладу з видачею ощадного (депозитного) Сертифікату у випадку, якщо Власник
Сертифікату не вимагатиме повернення Вкладу протягом Операційного часу Банку Дати повернення Вкладу, яка є
Датою погашення Сертифікату та/або не подання Власником Сертифікату ощадного (депозитного) Сертифікату
Банку для погашення у вказану дату, після закінчення Операційного часу Банку сума Вкладу разом з нарахованими
процентами залишається в Банку та зберігається Банком на окремому рахунку до першої вимоги Власником
Сертифікату з обов’язковим поданням Банку Сертифікату для погашення. При цьому Сторони вважають, що строк
одержання Вкладу (депозиту) за Сертифікатом прострочено, а Сертифікат вважається документом на вимогу, за
яким на Банк покладається зобов'язання сплатити зазначену в ньому суму Вкладу та процентів за ним у разі
подання Власником Сертифікату ощадного (депозитного) Сертифіката Банку для погашення. За таких обставин
починаючи з дня наступного за Датою повернення Вкладу, яка є Датою погашення Сертифікату до дня, що передує
дню фактичного поверненню Вкладу Власникові Сертифікату, у разі подання Власником Сертифікату ощадного
(депозитного) Сертифіката Банку для погашення, Банк нараховує на суму Вкладу проценти за ставкою, що
встановлюється Банком для Вкладів на вимогу та розмір якої визначений в Угоді на розміщення вкладу з видачею
ощадного (депозитного) сертифікату як розмір процентної ставки, що застосовується у разі прострочення строку
одержання Вкладу.
У разі повернення Вкладу, дата повернення якого Угодою на розміщення вкладу визначається настанням обставин,
що є умовами його повернення, або списання з Рахунку з інших підстав до дати настання таких обставин, що є
умовою повернення відповідного Вкладу, умови нарахування процентів за вкладом, визначаються Сторонами у
відповідній Угоді.
Повернення Вкладнику суми Вкладу (його частини), здійснюється в залежності від умов, визначених Угодою на
розміщення вкладу або шляхом отримання Вкладником грошових коштів у операційній касі Банку (якщо це
передбачено умовами відповідної Угоди на розміщення вкладу) або шляхом перерахування відповідної суми
коштів на Рахунок Вкладника, протягом Операційного часу Банку.
У разі, якщо дата повернення Вкладу (його частини) припадає на вихідний (неробочий) день, повернення Вкладу
здійснюється в перший робочий день Банку, що йде наступним за днем повернення Вкладу (його частини). Угода
на розміщення вкладу втрачає силу з моменту виплати Банком Вкладнику всієї суми Вкладу і процентів за ним,
після цього Депозитний рахунок закривається.
Для Угод з видачею Сертифікату, у випадку відмови Власника Сертифікату від подання Банку Сертифікату для
погашення та/або неподання Власником Сертифікату Банку Сертифікату для погашення, з метою надання Банку
можливості погасити Сертифікат та повернути Власнику Сертифікату суму Вкладу із нарахованими процентами,
повернення Вкладу та процентів не здійснюється Банком до моменту подання Власником Сертифікату Банку
Сертифікату для погашення.
У разі часткового повернення Вкладу «Ощадний» за вимогою Вкладника, внаслідок якого фактична сума Вкладу,
що залишиться на Депозитному рахунку виявиться меншою ніж 1 000 (Одна тисяча гривень 00 копійок) Гривень /
200 (Двісті Доларів США / Євро) Доларів США / Євро - для угод, оформлених у відділеннях Банку, та 500 (П'ятсот
гривень 00 копійок) Гривень / 50 (П'ятдесят Доларів США / Євро) - для угод, що заключені із використанням
Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» прирівнюється до односторонньої відмови Вкладника від Угоди на
розміщення вкладу, в результаті чого Вклад (залишок суми на депозитному рахунку, разом з нарахованими
процентами) підлягає поверненню Банком Вкладнику у повному обсязі в день, коли сума на Депозитному рахунку
буде меншою ніж сума, що вказана в цьому пункті.
Застереження: Вкладник може здійснити часткове повернення вкладу «Ощадний» без попереднього повідомлення
Банка за 5 (п’ять) робочих днів Банку до дати запланованого повернення Вкладу у разі, якщо сума, що підлягає
поверненню, не перевищує 2000,00 (дві тисячі) гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), або у разі
часткового повернення Вкладу з використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank». Повернення Вкладів із
використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» здійснюється шляхом подання Вкладником Заяви на
договірне списання в порядку передбаченому Договором та буде виконано виключно протягом Операційного часу
Банку, що вказаний в Додатку № 8 до Договору.
У разі часткового повернення Вкладу «Динамічний» (для Клієнтів «А-Клубу») за вимогою Вкладника, внаслідок
якого фактична сума Вкладу, що залишиться на Депозитному рахунку виявиться меншою ніж 5 000 (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) гривень / 200 (двісті доларів США / Євро) доларів США / євро такі обставини прирівнюються
до односторонньої відмови Вкладника від Угоди на розміщення вкладу, в результаті чого Вклад (залишок суми на
Депозитному рахунку, разом з нарахованими процентами) підлягає поверненню Банком Вкладнику у повному
обсязі в день, коли сума на Депозитному рахунку буде меншою ніж сума, що вказана в цьому пункті.
Застереження: Вкладник може здійснити часткове повернення вкладу «Динамічний» без попереднього
повідомлення Банка за 5 (п’ять) робочих днів Банку до дати запланованого повернення Вкладу у разі, якщо сума,
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що підлягає поверненню, не перевищує 2000,00 (дві тисячі) гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті),
або у разі часткового повернення Вкладу з використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank». Повернення
Вкладів із використанням Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» здійснюється шляхом подання Вкладником
Заяви на договірне списання в порядку передбаченому Договором та буде виконано виключно протягом
Операційного часу Банку.
3.16.1. Банк відмовляє у достроковому поверненні Вкладу, а також не повертає Вклад у дату повернення Вкладу,
визначену в Угоді на розміщення Вкладу, при умові, що грошові кошти/ майнові права по Вкладу обтяжені
зобов’язаннями публічного або приватного характеру, а також при наявності обставин, передбачених п. 4.7.7
Договору (окрім приватного обтяження, за яким обтяжувачем є Банк).
Банк повертає частину Вкладу в сумі, що перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги Обтяжувача, якщо на
дату повернення Вкладу в Банку обліковуються Повідомлення про обтяження, та/ або повідомлення від
Обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на Вклад,
та при цьому дію Угоди на розміщення вкладу не продовжено Вкладником в порядку передбаченому Угодою на
розміщення вкладу (для строкових Вкладів), а також відсутня згода Обтяжувача на повернення Вкладу в повному
розмірі.
Якщо на дату повернення Вкладу, Банк не має можливості повернути Вкладнику суму Вкладу у зв‘язку із тим, що
грошові кошти/ майнові права по Вкладу, обтяжені зобов’язаннями публічного або приватного характеру, в тому
числі при наявності обставин, передбачених п. 4.7.7 Договору (окрім приватного обтяження, за яким обтяжувачем
є Банк), та при цьому дію Угоди на розміщення Вкладу не продовжено Вкладником в порядку передбаченому
Угодою на розміщення Вкладу, Договором та цим Додатком №6, повернення Вкладу здійснюється Банком на
наступний робочий день, що слідує за датою підтвердження у встановленому чинним законодавством України
порядку припинення обтяження майнових прав за відповідною Угодою на розміщення Вкладу та/ або на наступний
робочий день, що слідує за днем отримання Банком від Обтяжувача письмового повідомлення про припинення
обтяження майнових прав на Вклад та/або письмової згоди Обтяжувача на повернення Вкладу, при цьому підпис
Обтяжувача на вказаних документах посвідчується нотаріально або засвічдується уповноваженим працівником
Банку та за умови, що Вклад в повному обсязі не стягнуто (списано) з Рахунку на виконання зазначених
зобов’язань Вкладника.
3.17. Підписанням Договору Сторони погоджуються, що підтвердженням прийняття/повернення Банком
внесених/знятих Вкладником грошових коштів та внесення змін до Угоди на розміщення вкладу щодо зміни суми
Вкладу порівняно із сумою Вкладу, що визначена Угодою на розміщення Вкладу внаслідок
поповнення/повернення вкладником суми вкладу (його частини), здійснюється шляхом надання Банком Вкладнику
виписки по Депозитному рахунку у випадку, якщо внесення Вкладником додаткових внесків/повернення Вкладу
(його частини) здійснено у безготівковому порядку /у порядку договірного списання або квитанції та виписки по
Депозитному рахунку у випадку, якщо внесення Вкладником додаткових внесків здійснено готівкою через
операційну касу Банку. При цьому надання вказаної виписки та/або квитанції, в тому числі із використанням
Системи «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», вважається Сторонами додержанням письмової форми договору про
внесення змін та доповнень до Угоди на розміщення вкладу стосовно зміни розміру суми Вкладу в розумінні статті
1059 Цивільного кодексу України.
3.18. Нарахування процентів на суму Вкладу, яка фактично внесена до Банку та не повернена Вкладнику,
починається з дня, наступного за днем зарахування грошових коштів на Депозитний рахунок. Нарахування
процентів на Вклад припиняється в день, що передує даті повернення Вкладу, зазначеній в Угоді на розміщення
вкладу, а в разі дострокового повернення Вкладу (його частини), за умови, якщо це передбачено відповідною
Угодою на розміщення вкладу, на підставі якої внесено такий Вклад, - в день, що передує даті дострокового
повернення Вкладу (його частини). Нарахування та сплата процентів здійснюється у валюті Вкладу.
У разі укладання Угоди на розміщення вкладу із видачею ощадного (депозитного) сертифікату сума Вкладу та
нараховані на Вклад проценти сплачуються Власнику Сертифікату в Дату повернення Вкладу за умови подання
Власником Сертифікату Банку оригіналу Сертифікату для погашення шляхом видачі відповідної суми коштів в
операційній касі Банку, що здійснюється на підставі наданої Банку письмової заяви Власника Сертифікату,
складеної за формою встановленою Банком.
У випадку додаткового внесення грошових коштів на Депозитний рахунок (включаючи капіталізацію процентів,
якщо це передбачене умовами Угоди на розміщення вкладу), день такого внесення не включається до розрахунку
процентів. У випадку часткового зняття коштів з Депозитного рахунку, якщо це передбачено відповідною Угодою
на розміщення вкладу, проценти за цей день нараховуються тільки на суму фактичного залишку Вкладу на
Депозитному рахунку на кінець Операційного дня Банку, враховуючи умови пункту 3.21. цього Додатку №6.
3.19. Проценти на суму Вкладу, що фактично внесена на Депозитний рахунок та не повернена Вкладнику (за
винятком випадків, передбачених пунктами 3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної
кількості днів у місяці та у році. Для Вкладів в іноземній валюті (крім російських рублів), які розміщені у Банку до
31.03.2014 включно, проценти на суму Вкладу, що фактично внесена в Банк і не повернена Вкладнику (за
винятком випадків, передбачених п.3.10.-3.12. цього Додатку №6), нараховуються виходячи з фактичної кількості
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днів у місяці та умовно 360 днів у році. У випадку якщо умовами Угоди на розміщення вкладу передбачено, що
проценти нараховані на суму Вкладу сплачуються Вкладнику шляхом їх перерахування на рахунок, з метою
поповнення суми Вкладу, Вкладник доручає Банку нараховані за Вкладом проценти у строк, вказаний в Угоді на
розміщення вкладу, направляти на поповнення Вкладу. Проценти, нараховані за місяць, в якому закінчується
строк Вкладу, сплачуються не пізніше дня повернення Вкладу. У разі, якщо дата повернення Вкладу, припадає на
вихідний, святковий, неробочий день, сплата процентів здійснюється в перший робочий день Банку. При цьому,
проценти за календарні (неробочі) дні, протягом яких Вклад обліковувався на Депозитному рахунку після настання
дати повернення, що зазначена в Угоді на розміщення вкладу, нараховуються у розмірі, встановленому для вкладів
на вимогу, а саме 0,01 % річних в національній та іноземних валютах.
3.20. У разі дострокового повернення Вкладу або його частини за письмовою вимогою Вкладника, за умови, якщо
це передбачено відповідною Угодою на розміщення вкладу, на підставі якої такий Вклад внесено, протягом
першого строку розміщення Вкладу проценти, нараховані за Вкладом (його частиною), що достроково
повертається за час фактичного перебування на Депозитному рахунку, перераховуються за процентною ставкою,
вказаною в Угоді на розміщення вкладу. У випадку, якщо дострокове повернення строкового Вкладу на вимогу
Вкладника здійснюється протягом будь-якого з наступних строків розміщення Вкладу у зв’язку з продовженням
строку залучення Вкладу відповідно до умов цього Додатку №6, якщо це передбачено відповідною Угодою на
розміщення вкладу, проценти, нараховані за Вкладом, що достроково повертається на вимогу Вкладника,
перераховуються за процентною ставкою у розмірі, що визначений Угодою на розміщення вкладу, за період з дати
початку останнього строку розміщення Вкладу до дати фактичного повернення Вкладу.
У випадку, якщо Вкладник вимагатиме дострокового повернення частини Вкладу строкових Вкладів, що
розміщуються згідно умовами Угод на розміщення вкладу, Банк має право достроково повернути Вкладнику всю
суму Вкладу та сплатити нараховані на Вклад проценти на умовах та в порядку передбаченому Угодою на
розміщення вкладу, Договором та цим Додатком № 6.
У випадку, якщо це передбачено Угодою на розміщення вкладу, Банк має право після здійснення перерахування
суми нарахованих процентів на суму Вкладу, що достроково повертається, за процентною ставкою, що
передбачена умовами Угоди на розміщення вкладу для випадку дострокового повернення Вкладу (його частини)
утримати із суми грошових коштів, що достроково повертається суму коштів у розмірі різниці між сумою
процентів, що фактично нарахована на суму Вкладу, яка достроково повертається, та сумою процентів,
перерахованою за новою ставкою.
3.21. Сторони виражають свою беззаперечну згоду з тим, що процентна ставка у розмірі, що вказаний в Угоді на
розміщення вкладу, може бути змінена у сторону збільшення або зменшення виключно за погодженням Сторін,
шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору (крім вкладів на вимогу «Ощадний», «Динамічний»,
«Вклад на вимогу»).
3.22. У випадку, якщо розміщення Вкладу буде здійснено Вкладником /Третьою особою на Депозитний рахунок з
будь-якого іншого рахунку, ніж Рахунок Клієнта/Третьої особи, відкритий Вкладником/ Третьою особою в Банку /
іншому Банку, Банк має право повернути суму Вкладу на рахунок, з якого він надійшов того ж дня (або наступного
Операційного дня при надходженні суми після закінчення Операційного часу Банку), як помилково перераховані
грошові кошти, без нарахування і сплати процентів на них.
3.23. Для Депозитних вкладів з щомісячною виплатою процентів або з капіталізацією процентів, що розміщуються
на підставі Угод на розміщення вкладу укладених з 12.03.2012 р., у разі, якщо дата сплати процентів припадає на
неробочий, святковий, вихідний день, виплата процентів здійснюється в перший робочий день Банку, що слідує за
таким неробочим, святковим, вихідним днем(-ями).
3.24. Для Депозитних вкладів з щомісячною виплатою процентів або з капіталізацією процентів, що розміщуються
на підставі Угод на розміщення вкладу укладених з 12.03.2012 р., у разі, якщо дата сплати процентів припадає на
«29» або «30» або «31» число, а в поточному місяці менша кількість днів, то сплата процентів відбувається в
останній календарний день звітного місяця, з дотриманням умов цього Додатку № 6.
3.25. Сторони виражають свою беззаперечну згоду з тим, що процентна(-і) ставка(-и) у розмірі(-ах), що вказаний(і) в Угоді на розміщення вкладу (для вкладів «Ощадний», «Динамічний», «Вклад на вимогу»), може (-уть) бути
змінена (-і) Банком у сторону збільшення або зменшення у разі настання обставин, що не залежать від волі Сторін,
таких як зміна ситуації на світових фінансових ринках або на фінансовому ринку України, облікової ставки НБУ,
індексу інфляції (споживчих цін), загальновизнаних внутрішньодержавних та/або міжнародних грошових та/або
фондових індексів, змін в діючому законодавстві України тощо. У разі зміни процентної (-их) ставки (-ок) в
сторону збільшення або зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Вкладника шляхом направлення
відповідного листа, в тому числі рекомендованого листа на адресу Вкладника зазначену в Угоді на розміщення
вкладу (для вкладу «Ощадний», «Динамічний», «Вклад на вимогу») та/або на адресу Вкладника зазначену
останнім в Анкеті –Заяві про Акцепт цієї Публічної пропозиції та/або шляхом розміщення повідомлення на
Інтернет-сторінці Банку та/або оприлюднення відповідної інформації у доступних для Вкладників місцях
операційних залів Банку в наступний строк:
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- у разі зменшення – не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати настання відповідних змін;
- у разі збільшення – не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні до дати настання відповідних змін.
Спосіб повідомлення Вкладника про зміну розміру процентної ставки за вкладами на вимогу «Ощадний»,
«Динамічний», «Вклад на вимогу» обирається Банком самостійно. Вкладник приймає на себе обов’язок самостійно
відстежувати наявність/відсутність інформації Банку про зміну процентної ставки за раніше укладеною Угодою на
розміщення вкладу (для вкладів «Ощадний», «Динамічний», «Вклад на вимогу») в операційній залі Банку та/або на
Інтернет-сторінці Банку, а також в поштовій скриньці Вкладника, у випадку якщо зміни здійснюються шляхом
направлення відповідного листа, в тому числі рекомендованого листа на адресу Вкладника в порядку
передбаченому цим пунктом Додатку №6. Сторони погодили, що незгода Вкладника з пропозицією Банку про
зміну процентної ставки за вкладами на вимогу «Ощадний», «Динамічний», «Вклад на вимогу» є розбіжністю, яка
на підставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирішенню судом. В разі, якщо Вкладник
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту винесення Банком відповідної пропозиції не звернувся до
відповідного суду із позовом щодо вирішення розбіжностей між Банком та Вкладником стосовно зміни процентної
ставки за раніше укладеною Угодою на розміщення вкладу (для вкладів «Ощадний», «Динамічний», «Вклад на
вимогу»), вважається, що пропозиція Банку відносно зміни розміру процентної ставки прийнята Вкладником
відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України.
3.26. У випадку, якщо на Дату повернення Вкладу, визначеною Угодою на розміщення Вкладу, Банк не має
можливості повернути Вкладнику суму Вкладу у зв‘язку із тим, що Вклад/ майнові права на Вклад, обтяжені
зобов’язаннями публічного або приватного характеру Банк нараховує на суму Вкладу проценти у розмірі,
встановленому для вкладів на вимогу, а саме 0,01 % річних річних в національній та іноземних валютах.
3.27. Підписанням цього Договору Клієнт розуміє та погоджується з тим, що відповідно до вимог Постанови НБУ
від 3 листопада 2014 року N 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму
тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" Банк закриває діючий Депозитний рахунок
Клієнта фізичної особи – суб’єкта Криму відповідно до умов цього Договору та відповідних Угод на розміщення
вкладу.
3.28. Сторони погоджуються, що підписанням Оферти про укладення Угоди на розміщення вкладу, Вкладник
підтверджує, що свій примірник Договору з усіма додатками до нього, він отримав при укладенні Договору.
3.29. Особливості розміщення та обслуговування Депозиту, майнові права на грошові кошти за яким
передаються в заставу Банку.
При розміщенні Вкладу в національній або іноземній валюті, а також після розміщення можливе надання
Вкладнику Кредиту у формі Кредитної лінії під заставу майнових прав на грошові кошти на Депозитному рахунку.
При цьому, відкриття Кредитної лінії здійснюється шляхом укладання з Банком Угоди про відкриття
відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії.
При оформленні зазначених документів для відкриття Кредитної лінії майнові права на грошові кошти на
Депозитному рахунку передаються в заставу Банку як забезпечення виконання зобов’язань з повернення Кредиту,
процентів та інших платежів.
Умови відкриття та обслуговування Кредитної лінії та умови застави майнових прав на грошові кошти на
Депозитному рахунку визначаються в Угоді про відкриття відновлювальної/невідновлювальної кредитної лінії та
Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк».
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