Дійсна з 28.04.2020р.

Інформація
про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)
«МОБИЛЬНИЙ КАПІТАЛ» [ця інформація містить загальні умови
залучення банком у вклади (депозити) коштів клієнтів та не є пропозицією
з надання цих послуг]
I. Загальна інформація
Таблиця
N
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3
1. Інформація про банк

1
2

Найменування

ПАТ «МТБ БАНК»

3

Номер та дата видачі
банківської ліцензії

Ліцензія НБУ
№ 66 від 19.03.2018р.

4

Адреса

68003, Україна, Одеська область,
м. Чорноморськ, проспект Миру,28

5

Номер контактного(них)
телефону(ів)

0 800 500 255
Для інших країн:
+38 (0482) 305-905
Факс: +38 (0482) 301-302

6

Адреса електронної пошти

office@mtb.ua

7

Адреса офіційного вебсайта

https://mtb.ua/

8

2. Основні умови банківського вкладу (депозиту)

9

Процентна ставка на вклад
(депозит), % річних

Гривня: 7%;
Долар США:0,6%;
Євро: 0,5%.

10

Строк вкладу (депозиту)

Безстроковий

11

Валюта вкладу (депозиту)

Гривня, долар США, євро

12

Мінімальна сума вкладу
100,00гривень,
(депозиту): мінімальний розмір 10,00 доларів США,
незнижуваного залишку
10,00 євро

13

Строк, протягом якого клієнт
повинен розмістити суму

Клієнт повинен розмістити кошти на
вклад (депозит) в день укладення

коштів на вклад (депозит) з дня Договору про видачу та
укладення договору, днів
обслуговування особистої платіжної
картки, надання санкціонованого
овердрафту та послуг дистанційного
банківського обслуговування (далі
– Договір)
14

Вид договору банківського
вкладу (депозиту)

Вклад на вимогу з видачею
платіжної картки

15

Види підтвердження залучення
банком вкладу (депозиту)

Заява про приєднання до Договору
(далі – Заява про приєднання) з
видачею квитанції про внесення
грошових коштів на вкладний
(депозитний) рахунок / платіжного
доручення

16

Умови зняття (часткового
На першу вимогу Клієнта, в розмірі
зняття) вкладу (депозиту)
залишку, без урахування суми
протягом строку дії договору
незнижуваного залишку.
банківського вкладу (депозиту)

17

Умови поповнення вкладу
(депозиту) протягом строку дії
договору банківського вкладу
(депозиту)

Передбачено,без обмежень

18

Порядок повернення вкладу
(депозиту)

Повернення на вимогу в касі банку
або банкоматі. Можливість
розрахунку в торгово-сервісній
мережі та онлайн.

19

Виплата процентів за вкладом
(депозитом)

Перерахування на поточний рахунок
з використанням платіжної картки:
щомісячно (в передостанній
робочий день місяця).

20

Порядок нарахування процентів Проценти нараховуються по
на суму вкладу (депозиту)
фактичному залишку грошових
коштів на рахунку за кожний
календарний день, починаючи від
дня, наступного за днем
надходження грошових коштів на
поточний рахунок з використанням
платіжної картки і закінчується в
день, що передує дню повернення
вкладу з поточного рахунку з
використанням платіжної картки.
Основою (базисом) при нарахуванні

процентів є фактична кількість днів
у календарному році.
21

Автоматичне продовження
Ні (вклад безстроковий)
строку дії договору
банківського вкладу (депозиту)
згідно з умовами договору

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 Відсутні
необхідним для укладення
договору банківського вкладу
(депозиту)

27

оподаткування доходів, отриманих від вкладних (депозитних)
операцій:

28

податок на доходи фізичних
осіб, грн.

18,0% від нарахованих процентів за
вкладом на вимогу

29

військовий збір, грн.

1,5% від нарахованих процентів за
вкладом на вимогу

30

Попередження: клієнт подає документи, що підтверджують
джерела походження грошових коштів, якщо сума вкладу
(депозиту) дорівнює або перевищує суму (зазначається визначена
законодавством України сума) або дорівнює чи перевищує таку
суму в іноземній валюті, банківських металах, еквівалентну за
офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських
металів

31

Наслідки повернення строкового банківського вкладу (депозиту)
на вимогу клієнта до спливу строку договору банківського вкладу
(депозиту): вклад на вимогу повертається на першу вимогу
Вкладника без втрати відсотків

32

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

Безкоштовно

строку або до настання інших обставин, визначених договором,
можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами
договору банківського строкового вкладу;
якщо клієнт/вкладник не вимагає повернення суми строкового
вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського
вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах
повернення, після настання визначених договором обставин
договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу,
якщо інше не встановлено договором
Див. п. 10, п.16 та п. 18 цієї Інформації
33

повернення клієнту строкового Так, вклад на вимогу повертається на
банківського вкладу (депозиту) першу вимогу вкладника
на вимогу клієнта до спливу
строку договору банківського
вкладу (депозиту)

34

процентна ставка в разі
дострокового розірвання
договору банківського вкладу
(депозиту) на вимогу клієнта, %
річних

Без втрати відсотків
Гривня: 7%;
Долар США: 0,6%;
Євро: 0,5%.

35

4. Права клієнта згідно з законодавством України

36

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

37

Отримання інформації про умови надання доступу до персональних
даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані
клієнта:
Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається
умовами згоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних,
наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог
закону.
Клієнт має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будьякого суб'єкта відносин, пов'язаних із персональними даними, за
умови зазначення у поданому Клієнтом запиті: прізвища, імені та по
батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів
документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім
випадків, встановлених законом .
Банк не здійснює передачу персональних даних Клієнта третім
особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства,
на прохання Клієнта або в інших випадках, передбачених чинним

законодавством або Договором.
38

39

Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в
Фонді гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про
систему гарантування вкладів фізичних осіб: https://mtb.ua/FGV
5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду

40

До банку:

41

Найменування:ПАТ «МТБ БАНК»
Адреса: 68003, Україна, Одеська область,
м. Чорноморськ, проспект Миру, б.28
Номера контактних телефонів: 0 800 500 255
Для інших країн: +38 (0482) 305-905 Факс: +38 (0482) 301-302
Адреса електронної пошти: office@mtb.ua
Адреса офіційного вебсайта: https://mtb.ua/
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в
місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо)
не повинен перевищувати сорока п'яти днів або

42

до Національного банку:

43

перелік контактних даних розміщено в розділі "Звернення громадян"
на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного
банку: https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в
місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо)
не повинен перевищувати сорока п'яти днів, або

44

до суду:

45

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги
звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з
порушенням їх прав як споживачів послуг)

З Публічною пропозицією можливо ознайомитися:
Issuing-Servicing-Card

https://mtb.ua/Public-Offer-

