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Нарахування та сплата процентів: щомісяця.                                                                                                                                                        
Часткове зняття: не передбачено.
Пролонгація: так.  
Дострокове розірвання: не допускається.
Поповнення: Поповнення суми вкладу допускається протягом перших 12 (дванадцяти) місяців з дати укладення договору. При цьому, 
незалежно від строку залучення, поповнення суми вкладу не допускається в останні 3(три) місяці строку, на який його залучено.                                                                                                                                                                                                           
Мінімальна сума поповнення – не обмежено.                                                                                                                                                             
Максимальна сукупна сума усіх поповнень вкладу не може перевищувати для вкладів у національній валюті 250 000,00, у іноземній 
валюті (USD/EUR) 10 000,00.*    
Мінімальна сума вкладу: 1 000 UAH, 50 USD, 50 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Максимальна сума вкладу для одного вкладника, із врахуванням суми усіх його діючих вкладів у Банку, обмежується сумою коштів, 
яка відповідає гривневому еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ станом на день укладення договору банківського вкладу 
(депозиту).*                                                                                                                              
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Нарахування та сплата процентів: щомісяця.                                                                                                                                                        
Часткове зняття: не передбачено.
Пролонгація: так.  
Дострокове розірвання: допускається. При обранні вкладу з можливістю дострокового розірвання, процентна ставка зменшується на 
2% пункти для вкладів у національній валюті та 0,5% пункти для вкладів у іноземній валюті. При достроковому розірванні здійснюється 
перерахунок процентів за ставкою 0,1% річних від суми вкладу.
Поповнення: Поповнення суми вкладу допускається протягом перших 12 (дванадцяти) місяців з дати укладення договору. При цьому, 
незалежно від строку залучення, поповнення суми вкладу не допускається в останні 3(три) місяці строку, на який його залучено.                                                                                                                                                                                                    
Мінімальна сума поповнення – не обмежено.                                                                                                                                                     
Максимальна сукупна сума усіх поповнень вкладу не може перевищувати для вкладів у національній валюті 250 000,00, у іноземній 
валюті (USD/EUR) 10 000,00.*    
Мінімальна сума вкладу: 2 500 UAH, 100 USD, 100 EUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Максимальна сума вкладу для одного вкладника, із врахуванням суми усіх його діючих вкладів у Банку, обмежується сумою коштів, 
яка відповідає гривневому еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ станом на день укладення договору банківського вкладу 
(депозиту).*                                                                                              
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Акція : «Депозит онлайн» +1% в UAH та +0,25% в USD/EUR до процентної ставки  при відкритті депозиту «Строковий»  
в системі Інтернет-Банкінг до 31.12.2020р.
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Вклади "Максимальний дохід" та "Стабільний дохід" пролонговуються на умовах вкладу "Строковий". Вклади "Строковий" та "Пенсійний" з виплатою процентів в кінці терміну та/або без 
можливості поповнення пролонговуються на діючих умовах, за процентними ставками які діють для вкладів "Строковий" та "Пенсійний" з щомісячною виплатою процентів та можливістю 
поповнення. При перегляді процентної ставки згідно умов договору ставка встановлюється для депозитних програм: "Наше майбутнє" у національній валюті в розмірі – 1%; "Прибуткова сімка" у 
національній валюті в розмірі – 5%, у іноземній валюті USD/EUR в розмірі – 0,1 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
*можливість прийняття вкладу чи його поповнення, що призведе до перевищення максимальної суми вкладу, визначається за рішенням уповноваженого органу Банку                                                           
Процентні ставки зазначені як % річних та без оподаткування                                                                                                                                                                                                                                 
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Додаток №1 до Протоколу КУАПіТ№

       УМОВИ ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
діють з 28.09.2020 р.

Строк: безстроковий
Капіталізація нарахованих процентів щомісяця
Поповнення без обмежень у сумі
Можливість часткового зняття
Мінімальна сума/незнижувальний залишок:  1 000 UAH, 50 USD, 50 EUR

Поточно - депозитний рахунок "ОЩАДНИЙ"

Депозит "СТРОКОВИЙ"

UAH

USD

EUR

(31-92 дн) (93-183 дн) (184-366 дн)

UAH
EUR 0,25 0,25 0,5
USD 0,25 1 1,5
UAH 7 8
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