
Додаток 1

 до протоколу КУАП №6 питання № 1 від 25.01.2019 р.

 з 29.01.2019 р.

№ 

п.п.
Вид вкладу

Строк вкладу/

Період дії вкладу

Національна 

валюта
Долар США

3 місяці 13,50% 2,40%

6 місяців 13,25% 2,50%

12 місяців 13,00% 2,70%

Мінімальна сума вкладу будь-який строк 5 000,00 UAH 200,00 USD

3 місяці 12,50% 1,90%

6 місяців 12,25% 2,00%

12 місяців 12,00% 2,20%

Мінімальна сума вкладу будь-який строк 5 000,00 UAH 200,00 USD

3 місяці 
(1) 13,35% 2,35%

6 місяців 
(1) 12,90% 2,45%

12 місяців 
(2) 12,25% 2,65%

Мінімальна сума вкладу будь-який строк 5 000,00 UAH 200,00 USD

Мінімальна сума поповнення*** 1 000,00 UAH 100,00 USD

3 місяці 
(1) 12,35% 1,85%

6 місяців 
(1) 11,90% 1,95%

12 місяців 
(2) 11,25% 2,15%

Мінімальна сума вкладу будь-який строк 5 000,00 UAH 200,00 USD

Мінімальна сума поповнення 1 000,00 UAH 100,00 USD

Умови залучення банківських вкладів (депозитів) 

фізичних осіб

Універсальний  
(можливість поповнення, сплата процентів щомісяця або 

щомісячна капіталізація процентів (на вибір Вкладника), з 

можливістю дострокового розторгнення) 4.

Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" (СТРОКОВИЙ) – ЗАБОРОНЕНО.

Для клієнтів, які здійснили перерозміщення будь-якого вкладу протягом 5 робочих днів після завершення терміну дії  в вклад 

"Рекордний (СТРОКОВИЙ)" в національній валюті діє программа лояльності:

+ 2,35 % на строк 3 місяці, 

+ 1,00 % на строк 6 місяців, 

+ 0,50 % на строк 12 місяців.

2.

Дострокове відкликання вкладу "Рекордний" – по ставці 2% річних за весь неповний період вкладу для договорів в гривні, по 

ставці 0,05% річних за весь неповний період вкладу для договорів в доларах США

1.

Рекордний
(без поповнення, сплата процентів наприкінці строку, з 

можливістю дострокового розторгнення )

Рекордний (СТРОКОВИЙ)
(без поповнення, сплата процентів наприкінці строку, без 

можливості дострокового розторгнення)

Універсальний (СТРОКОВИЙ)  
(можливість поповнення, сплата процентів щомісяця або 

щомісячна капіталізація процентів (на вибір Вкладника), 

без можливості дострокового розторгнення)3.

(1)
 Поповнення Вкладу не здійснюється в останній місяць до Дати повернення Вкладу.

(2)
 Поповнення вкладу з 1-го по 6-й місяць. Після 6-го місяця дії вкладу поповнення неможливе.

Дострокове відкликання вкладу "Універсальний"- за весь неповний період вкладу сплата відсотків проводиться у розмірі:

- до 3-х місяців розміщення вкладу - по ставці, що складає 30% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до 

договору;

- в період від 3-х до 9-ти міс. - 60% від вищевказаної ставки; 

- в період від 9-ти міс. до кінця строку дії договору - 75% від вищевказаної ставки.

Примітки (для вкладу Рекордний, Рекордний (СТРОКОВИЙ),  Універсальний, Універсальний (СТРОКОВИЙ)):

1. Якщо у день закінчення терміну дії вкладу (депозиту) Вкладник не звернувся до Банку, такий вклад (депозит) автоматично 

подовжується на аналогічний термін за умовами, які діють у Банку у день такого подовження.

2. Кількість днів строку Вкладу/Періоду дії Вкладу: 1 місяць - 31 календ. днів; 3 місяці - 92 календ. днів; 6 місяців - 184 календ. днів; 

12 місяців - 370 календ. днів.

(1)
 Поповнення Вкладу не здійснюється в останній місяць до Дати повернення Вкладу.

(2)
 Поповнення вкладу з 1-го по 6-й місяць. Після 6-го місяця дії вкладу поповнення неможливе.                       

Дострокове відкликання вкладу "Універсальний" (СТРОКОВИЙ) – ЗАБОРОНЕНО.



№ п.п. Вид вкладу Строк вкладу Національна валюта Долар США

Ощадний (картковий
(3)

) рахунок
(можливість вільного поповнення та зняття коштів, 

щомісячна капіталізація процентів)

безстроковий 7,00% 0,00%

Картковий рахунок 
(3)

 в рамках тарифного 

пакету "Лояльний" згідно ТЗ "МОЯ 

КАРТКА"
(можливість вільного поповнення та зняття коштів, 

щомісячна капіталізація процентів)

безстроковий 4,00% -

Мінімальна сума на рахунку 10 UAH 10 USD

Мінімальна сума зняття/поповнення не обмежена не обмежена 

Вклад "Щедрий" 
(виплата процентів щомісяця, можливість вільного 

використання коштів- поповнення, зняття без втрати 

процентів, окрім незнижувального залишку)

12 місяців 7,00%  - 

Мінімальна сума вкладу та незнижувальний залишок 1 000,00 UAH  - 

Мінімальна сума поповнення 
(4) 1 000,00 UAH  - 

(3)
 Картковий рахунок (КР) - поточний рахунок Клієнта, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, який 

відкривається на договірній основі для обліку грошових коштів Клієнта та виконання розрахунково-касових операцій відповідно до умов Договору та вимог 

законодавства України. За картковим рахунком обліковуються операції за Платіжними картками Клієнта, а також інші операції, визначені законодавством.

Умови розміщення коштів на рахунках (депозитах) з можливістю 

вільного використання коштів

(4)
 Поповнення вкладу можливе протягом всього терміну дії вкладу. Зняття незнижувального залишку прирівнюється до дострокового розірвання вкладу. 

Дострокове відкликання вкладу "Щедрий":  – за весь неповний період розміщення вкладу сплата відсотків проводиться у розмірі: за період до 3-х місяців 

розміщення вкладу - по ставці, що складає 30% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору; в період від 3-х до 6-ти міс. - 60% від 

вищевказаної ставки; в період від 6-ти до 12 міс. - 75% від вищевказаної ставки.

1.

2. 


