
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 
 

Інформаційне повідомлення для Вкладника 

(до укладення депозитного договору з Вкладником – юридичною особою) 
 

N 

з/п 
Вид інформації Інформація для заповнення Банком 

1 2 3 
1 1. Інформація про Банк 

2 Найменування 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» 

(АТ «БАНК «ГРАНТ»)  

3 Номер та дата видачі банківської ліцензії Банківська ліцензія № 6 від 03.11.2011 року 

4 Адреса 61001, місто Харків, вул. Данилевського, буд. 19 

5 Номер контактного(них) телефону(ів) (+38 057) 714 01 99, 714 05 62 

6 Адреса електронної пошти bank@grant.kharkov.ua 

7 Адреса офіційного вебсайта http://www.grant.ua 

8 
2. Договір про надання фінансових послуг  

( Основні умови банківського вкладу (депозиту) ) 

9 Процентна ставка на вклад (депозит), % річних  

10 Строк вкладу (депозиту)  

11 Валюта вкладу (депозиту)  

12 Мінімальна сума вкладу (депозиту)  

13 

Строк, протягом якого клієнт повинен розмістити 

суму коштів на вклад (депозит) з дня укладення 

договору, днів 

 

14 Вид договору банківського вкладу (депозиту)  

15 
Види підтвердження залучення банком вкладу 

(депозиту) 
 

16 

Умови зняття (часткового зняття) вкладу 

(депозиту) протягом строку дії договору 

банківського вкладу (депозиту) 

 

17 

Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом 

строку дії договору банківського вкладу 

(депозиту) 

 

18 Порядок повернення вкладу (депозиту)  

19 Виплата процентів за вкладом (депозитом)  

20 
Порядок нарахування процентів на суму вкладу 

(депозиту) 
 

21 

Автоматичне продовження строку дії договору 

банківського вкладу (депозиту) згідно з умовами 

договору 

(Так/ні) 

22 

Попередження: внесення Банком будь-яких змін до договору банківського 

вкладу (депозиту) здійснюється лише за згодою з клієнтом (стороною договору), 

якщо інше не встановлено договором або законодавством України  
23 3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта 

24 
Платежі за додаткові та супутні послуги Банку, отримання яких є необхідним для укладення договору 

банківського вкладу (депозиту): 

25 відкриття поточного рахунку  

26 

інші послуги, отримання яких є необхідним для 

укладення договору банківського вкладу 

(депозиту) 

 

27 оподаткування доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій: 

28 податок ______________, грн.  (%, база нарахування) 

29 податок ______________, грн. (%, база нарахування)  

30 
Наслідки повернення строкового банківського вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу строку договору 

банківського вкладу (депозиту): 

31 

Попередження: в разі дострокового розірвання договору банківського вкладу 

(депозиту) на вимогу клієнта можливе зменшення доходу від строкового вкладу 

(депозиту) відповідно до умов цього договору. 

Відповідно до законодавства України: 

повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих 

процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання 

інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це 

передбачено умовами договору банківського строкового вкладу 

32 

повернення клієнту строкового банківського 

вкладу (депозиту) на вимогу клієнта до спливу 

строку договору банківського вкладу (депозиту) 

(так/ні) 

33 процентна ставка в разі дострокового розірвання (визначається у % річних від суми. Порядок перерахунку 

mailto:bank@grant.kharkov.ua
http://www.grant.ua/


договору банківського вкладу (депозиту) на 

вимогу клієнта, % річних 

нарахованих процентів) 

34 4. Права клієнта згідно з законодавством України 

35 

Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних для цілей, які є несумісними з цілями, що 

передують укладенню договору банківського вкладу (депозиту), або які покладено на його виконання, якщо інше 

не передбачено Законом України "Про захист персональних даних", а також відкликання цієї згоди в будь-який 

момент 

36 
Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації про третіх осіб, яким 

передаються персональні дані клієнта 

 

Цим підписом Вкладник підтверджує, що перед укладанням депозитного договору, Банк повідомив його у письмовій 

паперовій формі про інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України від 12.07.2001р. № 2664-III "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг": 

 

 

___________________________________________________________________________ (посада,  П.І.Б.,  підпис Вкладника) 

 

___________________ (дата) 
 


