
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про істотні характеристики послуги «Поточний інвестиційний рахунок фізичної особи» 

№ 

з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1 1. Інформація про банк 

2 Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» 

3 Номер і дата видачі банківської ліцензії №204 від 18.10.2011 

4 Адреса Україна, 49051, м Дніпро, вул. 

Курсантська, 24 

5 Номер контактного(них) телефону(ів) 0 800 30 70 10 

6 Адреса електронної пошти bank@bankvostok.com.ua 

7 Адреса офіційного вебсайта https://bankvostok.com.ua 

8 2. Основні умови поточного інвестиційного рахунку   

9 Процентна ставка на залишок коштів на 

рахунку, % річних   

Проценти не нараховуються  

10 Строк, на який відкривається рахунок Безстроково  

11 Валюта рахунку Гривня, долар США, євро, російський 

рубль, швейцарський франк, польський 

mailto:bank@bankvostok.com.ua


злотий, китайський юань, фунт 

стерлінгів, японська єна 

12 Мінімальна сума залишку коштів на рахунку Не встановлюється 

13 Строк, протягом якого клієнт повинен 

розмістити суму коштів на рахунок з дня 

укладення договору, днів 

Не встановлюється  

14 Вид договору банківського рахунку Інвестиційні рахунки – поточні 

рахунки в іноземній валюті 1 та 2 групи 

Класифікатора іноземних валют та/або 

в гривнях, відкритий іноземним 

інвестором у банку виключно для 

здійснення ним інвестиційної 

діяльності в Україні, а також для 

повернення іноземної інвестиції та 

прибутків, доходів, інших коштів, 

одержаних цим іноземним інвестором 

від інвестиційної діяльності в Україні 

та пов’язаних з такою діяльністю 

операцій 

15 Види підтвердження відкриття банком 

поточного (інвестиційного) рахунку 

Договір банківського рахунку  

16 Умови розпорядження поточним 

інвестиційним рахунком  

Інвестиційний рахунок іноземного 

інвестора в національній валюті може 

використовуватися відповідно до 

законодавства України для здійснення: 

1. іноземних інвестицій в Україну, 

повернення іноземних інвестицій, 

доходів, прибутків, інших коштів, 

одержаних іноземним інвестором від 

інвестиційної діяльності в Україні 

2. торгівлі іноземною валютою 

3. зарахування/переказу коштів з/на 

інших(і) рахунків(и) іноземного 

інвестора в Україні/за кордоном 

4. зарахування коштів, переказаних 

іншими нерезидентами з-за кордону/з 

поточних рахунків в Україні за 

дорученням власника інвестиційного 



рахунку для здійснення ним операцій, 

пов’язаних з його інвестиційною 

діяльністю в Україні 

5. операцій із зарахування коштів із 

вкладного (депозитного) рахунку 

іншого іноземного інвестора, 

відкритого в банку України, у зв’язку з 

відступленням цим іноземним 

інвестором на користь власника 

інвестиційного рахунку прав вимоги за 

договором банківського вкладу щодо 

виплати грошової суми (вкладу) та 

процентів на неї 

6. зарахування процентів, нарахованих 

за залишками коштів на власному 

інвестиційному рахунку  

7. зарахування коштів, що були раніше 

помилково переказані інвестором з 

цього рахунку  

8. розрахунків з митними, податковими 

та іншими органами у випадках, 

передбачених законодавством України  

9. розрахунків з резидентами 

(професійними учасниками фондового 

ринку, суб’єктами оціночної 

діяльності, нотаріусами, повіреними, 

комісіонерами, іншими 

резидентами/нерезидентами) за товари 

(продукцію, послуги, роботи), що 

пов’язані із здійсненням/поверненням 

іноземних інвестицій, уключаючи 

утримання (обслуговування) об’єктів 

іноземного інвестування в Україні  

10. сплати послуг банку України, який 

обслуговує рахунок  

11. повернення помилково отриманих 

коштів  

12. операцій за договорами згідно з 

пунктом 14 розділу I Положення про 

заходи захисту та визначення порядку 

здійснення окремих операцій в 

іноземній валюті  



13. зарахування коштів, що 

перераховані з відкритого в банку 

України кореспондентського рахунку 

іноземного банку – депозитарію, що 

має рахунок у цінних паперах у 

Національному банку України. 

Інвестиційний рахунок іноземного 

інвестора в іноземній валюті може 

використовуватися відповідно до 

законодавства України для здійснення: 

1. іноземних інвестицій в Україну, 

повернення іноземних інвестицій, 

доходів, прибутків, інших коштів, 

одержаних іноземним інвестором від 

інвестиційної діяльності в Україні 

2. торгівлі іноземною валютою  

3. зарахування/переказ коштів з/на 

інших(і) рахунків(и) іноземного 

інвестора в Україні/за кордоном 

4. зарахування коштів, переказаних 

іншими нерезидентами з-за кордону за 

дорученням власника інвестиційного 

рахунку для здійснення ним операцій, 

пов’язаних з інвестиційною діяльністю 

в Україні власника інвестиційного 

рахунку  

5. операцій із зарахування коштів із 

вкладного (депозитного) рахунку 

іншого іноземного інвестора, 

відкритого в банку в Україні, у зв’язку 

з відступленням цим іноземним 

інвестором на користь власника 

інвестиційного рахунку прав вимоги за 

договором банківського вкладу щодо 

виплати грошової суми (вкладу) та 

процентів на неї  

6. зарахування процентів, нарахованих 

за залишками коштів на власному 

інвестиційному рахунку 

7. зарахування коштів, що були раніше 

помилково переказані з цього рахунку  



8. розрахунків з митними органами у 

випадках, передбачених 

законодавством України  

9. повернення помилково отриманих 

коштів.    

17 Умови зняття (часткового зняття) коштів з 

рахунку протягом строку дії договору  

Зняття (часткове зняття) готівкових 

коштів з рахунку не передбачене. 

Безготівковий переказ коштів з 

рахунку здійснюється без обмежень за 

сумою.  

18 Умови поповнення рахунку протягом строку 

дії договору  

З можливістю поповнення. 

Мінімальна сума поповнення рахунку 

не встановлена  

19 Порядок закриття рахунку Закриття рахунку здійснюється 

відповідно до умов договору 

банківського рахунку та вимог чинного 

законодавства  

20 Виплата процентів Проценти не нараховуються  

21 Порядок нарахування процентів Проценти не нараховуються 

22 Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору поточного 

(інвестиційного) рахунку 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 поточного (інвестиційного) рахунку: 

25 відкриття поточного рахунку, грн 100,00 

26 інші послуги, отримання яких є необхідним 

для укладення договору поточного 

(інвестиційного) рахунку  

_ 



27 Попередження: Клієнт надає документи, що підтверджують джерела походження 

грошових коштів, якщо сума розміщена на поточному (інвестиційному) рахунку 

дорівнює або перевищує значну суму (сума визначається законодавством України) 

або дорівнює чи перевищує таку суму в іноземній валюті, банківських металах, 

еквівалентну за офіційним курсом гривні по відношенню до іноземних валют і 

банківських металів 

28 4. Права клієнта згідно з законодавством України  

29 Надання банку згоди на обробку, включаючи збір персональних даних для цілей, які 

є несумісними з цілями, що передують укладенню договору поточного 

(інвестиційного) рахунку, 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  

30 Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації 

про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта  

31 Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо участі банку в Фонді 

гарантування вкладів фізичних осіб та змістом довідки про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб 

32 5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду 

33 До банку: 

34 перелік контактних даних банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7 таблиці додатка 2 

до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та 

інших фінансових послуг. Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня 

його надходження. Загальний 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 

35  До Національного банку: 

36 перелік контактних даних розміщено в розділі «Звернення громадян» на сторінці 

офіційного інтернет-представництва Національного банку. Термін розгляду 

звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін 

розгляду звернення (у разі його його подовження, якщо в місячний строк вирішити 

порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти 

днів, або 



37 До суду:  

38 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).  

 


