
 

Переваги та можливі наслідки при користуванні вкладним (депозитним) рахунком 

Переваги: 

1. Високі процентні ставки за вкладами.  

2. Великий вибір термінів дії вкладу. 

3. Гнучкі умови поповнення вкладів. 

4. Відкриття поточного рахунку для виплати процентів безкоштовно. 

5. Відкриття карткового рахунку для виплати процентів безкоштовно. 

6. Отримання нарахованих процентів та суми вкладу у будь яких банкоматах банків України 

безкоштовно. 

7. Постійно діюча система лояльності за вкладами. 

8. Підключення та користування системою інтернет-банкінгу для фізичних осіб CIB-online 

безкоштовно.  

Попередження: 

1. Банк відкриває вкладникам вклади двох видів – на вимогу та строкові. За строковими 

вкладами в банку не передбачено дострокове повернення суми вкладу/або частини вкладу. За 

вкладами на вимогу передбачено дострокове повернення суми вкладу/або частини кладу. 

2. Якщо за вибраним вкладником вкладом передбачено автоматичне продовження терміну 

дії вкладу і вкладник не надасть заяву до банку  в період дії договору, але не пізніше останнього 

дня строку дії вкладу, то вклад продовжується на той же самий строк. За вкладом 

встановлюється ставка, що діє у банку на момент продовження дії вкладу за відповідним видом 

вкладу. Якщо вкладник подав до банку заяву про відміну автоматичного продовження строку дії 

вкладу - вклад повертається вкладнику по закінченню строку залучення вкладу на його поточний 

рахунок. 

3. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому 

порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Банк має право вносити зміни до 

тарифів або до Правил обслуговування фізичних осіб в Акціонерному товаристві «Комерційний 

Індустріальний Банк». В такому випадку повідомлення щодо внесення змін розміщується на 

інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку та/або на офіційному сайті Банку. 

4. Банк має право відмовити вкладнику в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених 

чинним законодавством України, внутрішніми документами банку, Правилами та Договором. 

5. За наявності у вкладника простроченої заборгованості перед банком за будь-якими 

договорами, укладеними між вкладником та банком, або за наявності простроченої 

заборгованості третіх осіб перед банком за договорами, за якими вкладник є поручителем перед 

банком за цих третіх осіб, банк має право на свій розсуд, а вкладник доручає це банку, в будь-

який момент перераховувати вклад та нараховані проценти в сумі заборгованості в погашення 

такої заборгованості. 

6. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від 

Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім 

надання пакета банківських послуг). 

7. Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами 

дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку 

https://cib.com.ua/uk/contacts . 
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