
ДАДАТАК 
да дагавору тэрміновага адзыўнага банкаўскага ўкладу 

 
          1.Укладаатрымальнік абавязваецца:  

1.1.забяспечыць захаванне ўкладу, своечасовасць выканання сваіх 

абавязацельстваў па дагаворы тэрміновага адзыўнага банкаўскага ўкладу 

(далей – Дагавор) і банкаўскую тайну Укладчыка;1.2. вярнуць уклад або яго 

частку ў падраздзяленні Укладаатрымальніка, у якім вядзецца ўкладны рахунак 

па Дагаворы, або ў іншым месцы, вызначаемым Укладаатрымальнікам, а ў 

дзень наступлення тэрміну вяртання ўкладу – па першым патрабаванні, калі 

іншае не прадугледжана заканадаўствам; 

1.3. аказваць паслугі па ўкладзе, вызначаныя Укладаатрымальнікам; 

1.4. па патрабаванні Укладчыка вярнуць уклад і выплаціць працэнты без 

вызначанага Дагаворам пераразліку па адпаведнай працэнтнай стаўцы (за 

выключэннем працэнтаў, магчымасць пераразліку якіх не вызначана) і 

выплаціць штраф у памеры 1/2 (адной другой) базавай велічыні, вызначанай у 

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на дзень выплаты штрафу, у 

выпадку невыканання абавязацельстваў Укладаатрымальніка ў адпаведнасці з 

умовамі, прадугледжанымі Дагаворам па вяртанні ўкладу, выплаце працэнтаў. 

2. Укладчык абавязваецца: 

2.1. аплачваць паслугі, якія аказваюцца Укладаатрымальнікам у 

адпаведнасці з п. 1.3 гэтага Дадатку, у памеры, вызначаным 

Укладаатрымальнікам, у момант аказання адпаведнай паслугі; 

2.2. на працягу 10 (дзесяці) банкаўскіх дзён паведамляць 

Укладаатрымальніку аб змяненнях сваіх прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку 

(калі такое маецца), рэквізітаў дакумента, які сведчыць асобу, і/або месца 

жыхарства (рэгiстрацыi), нумара тэлефона, адраса электроннай пошты, якія 

паведамляюцца Укладаатрымальніку для запаўнення анкеты Укладчыка. 

3. Укладаатрымальнік мае права не аказваць Укладчыку паслугу па 

ўкладзе да моманту яе аплаты. 

4. Укладчык мае права ў любы момант скасаваць Дагавор тэрміновага 

адзыўнага банкаўскага ўкладу па падставах, прадугледжаных заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь, у тым ліку ў выпадку невыканання або неналежнага 

выканання Укладаатрымальнікам сваіх абавязацельстваў. 

5. Калі Дагаворам не прадугледжана іншае, пры налічэнні працэнтаў 

колькасць дзён у годзе прымаецца дакладная (365 або 366 у высакосным годзе). 

Працэнты налічваюцца па ўкладзе за кожны каляндарны дзень года зыходзячы 

з штодзённых фактычных астаткаў сумы ўкладу. 

6. Выплата працэнтаў (за выключэннем выпадкаў, устаноўленых 

Дагаворам) шляхам далучэння да астатку ўкладу ажыццяўляецца: 

у дзень наступлення тэрміну вяртання ўкладу; 

у дзень пераразліку працэнтаў па працэнтнай стаўцы, устаноўленай для 

гэтай аперацыі Дагаворам; 

у дзень ажыццяўлення расходнай аперацыі ў рамках атрымання ў 

спадчыну; 
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у дзень закрыцця ўкладнога рахунку. 

Пры гэтым пад ажыццяўленнем аперацый у рамках атрымання ў 

спадчыну разумеюцца аперацыі, ажыццяўляемыя на падставе: 

завяшчальнага распараджэння, рашэння натарыуса; 

пасведчання аб праве на спадчыну паводле завяшчання або закону, 

выдадзенага натарыусам або консульскай службовай асобай Рэспублікі 

Беларусь; 

пасведчання аб праве на спадчыну паводле завяшчання або закону, 

выдадзенага натарыусам або консульскай службовай асобай Рэспублікі 

Беларусь, і натарыяльна засведчанага пагаднення аб падзеле спадчыннай 

маёмасці; 

пасведчання аб праве ўласнасці на долю ў маёмасці, нажытай мужам і 

жонкай у шлюбе, выдадзенага натарыусам або консульскай службовай асобай 

Рэспублікі Беларусь; 

копіі судовай пастановы (рашэння, прысуду, пастановы судоў усіх 

інстанцый) з адзнакай аб уступленні яе ў законную сілу або выканаўчага ліста ў 

выпадку разгляду справы ў судовым парадку; 

пасведчання, выдадзенага натарыусам выканаўцу завяшчання.  

1
 

7. Пры правядзенні пераразліку працэнтаў (які ажыццяўляецца ў 

адпаведнасці з умовамі Дагавору) Укладаатрымальнік вызначае розніцу паміж 

фактычна выплачаным Укладчыку даходам і налічаным па працэнтнай стаўцы, 

устаноўленай для пераліку. 

Калі выплачаныя працэнты перавышаюць суму налічаных працэнтаў па 

працэнтнай стаўцы, устаноўленай для пераліку, Укладаатрымальнік 

ажыццяўляе залік сустрэчных аднародных патрабаванняў і здзяйсняе 

расходную аперацыю пасля змяншэння астатку ўкладу на суму ўзнікшай 

розніцы. 

Фактычна выплачаныя працэнты – працэнты, налічаныя зыходзячы з 

памеру працэнтнай стаўкі, устаноўленай па Дагаворы, з улікам змянення яе 

памеру. 

8. З дня пераразліку працэнтаў (які ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

умовамі Дагавору); з дня ажыццяўлення першай расходнай аперацыі ў рамках 

атрымання ў спадчыну; з дня наступлення тэрміну вяртання ўкладу (калі 

ўмовамі Дагавору не прадугледжана магчымасць яго перазаключэння на новы 

тэрмін (аналагічны першапачатковаму) без непасрэднай прысутнасці 

Укладчыка) астатак укладу захоўваецца з налічэннем працэнтаў па паніжанай 

працэнтнай стаўцы, устаноўленай Дагаворам, з улікам змянення яе памеру за 

фактычны тэрмін захоўвання астатку ўкладу. Сума налічаных працэнтаў 

выплачваецца шляхам далучэння да астатку ўкладу ў апошні дзень года. 

                                           
1
 Выдаецца ў адпаведнасці з артыкуламі 909 і 1053 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь. 
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9. Калі іншае не прадугледжана Дагаворам, Укладчык і/або іншыя асобы 

маюць права папаўняць суму ўкладу да моманту наступлення адной з 

ніжэйназваных акалічнасцей (падзей
2
), якая настане раней за іншыя: 

да моманту, з якога па ўкладзе налічваецца паніжаная працэнтная стаўка; 

да дня наступлення тэрміну вяртання ўкладу; 

да дня спынення прыёму грашовых сродкаў на тэрміновы безадзыўны 

банкаўскі ўклад у адпаведнасці з рашэннем упаўнаважанага органа 

Укладаатрымальніка, аб чым папярэдне паведамляецца шляхам размяшчэння 

інфармацыі на афіцыйным сайце Укладаатрымальніка ў сетцы Інтэрнэт 

(www.belarusbank.by) і апублікавання ў газеце «Звязда». 

10. Калі тэрмін захоўвання ўкладу вымяраецца ў месяцах або гадах 

і ўмовамі Дагавору не прадугледжана іншае, за дату заканчэння месячнага 

(гадавога) тэрміну па Дагаворы прымаецца дата, якая па назве свайго чысла 

месяца з’яўляецца такой жа, што і назва чысла месяца даты заключэння 

Дагавору. Калі дата заканчэння тэрміну прыпадае на месяц, у якім няма 

адпаведнага чысла, то датай заканчэння тэрміну з’яўляецца апошняе чысло 

такога месяца. 

10-1. У рамках Дагавору Укладаатрымальнік не нясе абавязацельстваў па 

інфармаванні Укладчыка аб даце наступлення тэрміну вяртання ўкладу. 

11. Пры заключэнні Дагавору з РУП «Белпошта» ад імя 

Укладаатрымальніка тэрмін дзеяння Дагавору лічыцца, налічэнне працэнтаў 

ажыццяўляецца з дня перадачы фізічнай асобай наяўных грашовых сродкаў 

РУП «Белпошта». З моманту перадачы фізічнай асобай наяўных грашовых 

сродкаў РУП «Белпошта» ўсе абавязацельствы перад Укладчыкам, якія 

вынікаюць з гэтага Дагавору, нясе Укладаатрымальнік. 

12. Калі іншае не вызначана Дагаворам тэрміновага адзыўнага 

банкаўскага ўкладу ў замежнай валюце, пры закрыцці ўкладу з выплатай 

наяўнай замежнай валюты Укладаатрымальнік мае права купіць ва Укладчыка 

частку валюты, якая падлягае выплаце манетамі, па курсе на дзень куплі 

валюты, устаноўленым ў абменным пункце (касе) Укладаатрымальніка, які 

ажыццяўляе куплю. 

Да закрыцця ўкладу выплата часткі ўкладу і/або працэнтаў па ўкладзе, 

якія падлягаюць выплаце манетамі, не ажыццяўляецца (за выключэннем 

выплаты грашовых сродкаў у рамках атрымання ў спадчыну). 

13. Пры нулявым астатку ўкладу рахунак можа быць закрыты 

Укладаатрымальнікам ва ўстаноўленым ім парадку, без волевыяўлення 

Укладчыка. 

14. У адносінах да Дагавору, умовамі якога прадугледжана магчымасць 

яго перазаключэння на новы тэрмін (аналагічны першапачатковаму) без 

непасрэднай прысутнасці Укладчыка, дзейнічае наступнае правіла: калі ў дзень 

наступлення тэрміну вяртання ўкладу Укладчык (іншая асоба) не запатрабаваў 

                                           
2
 Незалежна ад ніжэйпазначаных абставін (падзей) дапускаецца папаўненне ўкладу 

Укладчыкам, калі ў дзень папаўнення ўклад закрываецца i астатак грашовых сродкаў у 
поўнай суме ў безнаяўным парадку пералічваецца на іншы рахунак. 
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усю суму ўкладу, і на гэту суму не налічваецца паніжаная працэнтная стаўка, то 

Дагавор лічыцца заключаным на новы тэрмін, аналагічны першапачатковаму 

тэрміну вяртання ўкладу, на суму астатку ўкладу на момант перазаключэння на 

ўмовах прымянення працэнтнай стаўкі па гэтым відзе ўкладу, устаноўленай 

рашэннем упаўнаважанага органа Укладаатрымальніка на дзень 

перазаключэння. 

14.1. Перазаключэнне Дагавору ажыццяўляецца кожны раз пры 

наступленні новага тэрміну вяртання ўкладу, калі іншае не вызначана 

Дагаворам. 
14.2. У выпадку, калі памер працэнтаў (вызначаны Дагаворам) 

устаноўлены ў абсалютным лікавым выражэнні (фіксаваная гадавая працэнтная 
стаўка) да тэрміну вяртання ўкладу, і па ўкладзе прадугледжана магчымасць 
перазаключэння Дагавору на новы тэрмін (аналагічны першапачатковаму), 
паменшаны памер працэнтаў прымяняецца да ўкладу з дня яго перазаключэння 
на новы тэрмін (аналагічны першапачатковаму), што не з'яўляецца 
памяншэннем памеру працэнтаў па ўкладзе ў аднабаковым парадку. 

У выпадку павелічэння Укладаатрымальнікам памеру працэнтаў новы 
памер прымяняецца да ўкладу з дня прыняцця рашэння ўпаўнаважанага органа 
Укладаатрымальніка, калі іншы дзень не пазначаны ў гэтым рашэнні.  

У выпадках, калі дзень вяртання ўкладу прыпадае на непрацоўны дзень 
падраздзялення Укладаатрымальніка, у якім быў адкрыты і вядзецца адпаведны 
ўкладны рахунак, працэнты па ўкладзе за вышэйназваныя непрацоўныя дні 
налічваюцца па стаўцы, якая дзейнічала па ўкладзе ў апошні дзень, папярэдні 
дню надыходу тэрміну вяртання ўкладу ў непрацоўны дзень. 

Калі Дагаворам прадугледжана магчымасць яго перазаключэння на новы 

тэрмін (аналагічны першапачатковаму) без непасрэднай прысутнасці 

Укладчыка, дадзенае перазаключэнне ажыццяўляецца ў дзень, пазначаны ў 

Дагаворы, не залежна ад таго, ці з'яўляецца ён непрацоўным днём 

падраздзялення Укладаатрымальніка, у якім быў адкрыты і вядзецца адпаведны 

ўкладны рахунак, на ўмовах, устаноўленых адпаведным Дагаворам. Пры гэтым, 

у выпадку наступнага датэрміновага скасавання перазаключанага Дагавору да 

даты наступлення новага тэрміну вяртання ўкладу, у выпадку калі ён быў 

перазаключаны ў непрацоўны дзень падраздзялення Укладаатрымальніка, у 

якім быў адкрыты і вёўся адпаведны рахунак, працэнты па ўкладзе за названы 

непрацоўны дзень налічваюцца па стаўцы, што дзейнічала па ўкладзе ў апошні 

дзень, папярэдні дню яго перазаключэння. 

15. У выпадку, калі працэнты па ўкладзе ўстаноўлены зыходзячы з 

разліковай велічыні, прывязанай да базавага паказчыка, пазначанага ў дагаворы 

ўкладу (пераменная гадавая працэнтная стаўка), з наступнага дня пасля 

змянення базавага паказчыка на велічыню дадзенага змянення змяняецца памер 

пераменнай гадавой працэнтнай стаўкі. 

16. У выпадку супярэчання палажэнняў, замацаваных у гэтым Дадатку, 

умовам Дагавору, падлягаюць прымяненню ўмовы адпаведнага Дагавору. 

17. Спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць пры выкананні Дагавору, 

вырашаюцца шляхам правядзення перамоў. Пры недасягненні згоды спрэчкі па 
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Дагаворы разглядаюцца судом у парадку, прадугледжаным заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь. 

18. Захаванне і вяртанне ўкладу гарантуюцца ў парадку, устаноўленым 

заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

19. Укладаатрымальнік нясе адказнасць, устаноўленую заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь, за прыцягненне ўкладаў (дэпазітаў) без ліцэнзіі на 

ажыццяўленне банкаўскай дзейнасці або ў перыяд адклікання ці прыпынення 

гэтай ліцэнзіі, у тым ліку ў частцы ажыццяўлення банкаўскіх аперацый па 

прыцягненні грашовых сродкаў фізічных асоб. 

20. У выпадку наступнага набыцця укладчыкам прыкмет прыналежнасці 

да ЗША ў рамках Закона ЗША аб падатковым кантролі рахункаў у замежных 

фінансавых установах (далей – Закон FATCA), а таксама ў выпадку, калі 

Укладчык прадставіў недакладную інфармацыю аб адсутнасці прыкмет 

прыналежнасці да ЗША ў рамках Закона FATCA, Укладчык сапраўдным 

выказвае згоду на прадастаўленне патрабаванай інфармацыі падатковым 

органам ЗША. 

 
 
Укладаатрымальнік: 
________  ___________________ 
(подпіс)  (прозвішча, ініцыялы) 

 
 
 
 


