
 

Умови депозитних продуктів фізичних осіб 
діють з 17.11.2022  

 

Депозити 

 

Термін 
 Вільна Земля (UAH), %  Строковий, %  Пенсійний, % 

 Клієнт Фонд¹ Ставка  UAH USD EUR  UAH USD EUR 

24 міс.      13 1,75 1,50  13,50 2 1,75 

18 міс.      17 1,75 1  17,50 2 1,25 

12 міс.  15 +2 17  16 1,75 1  16,50 2 1,25 

9 міс.  14 +2 16  15 1,50 0,50  15,50 1,75 0,75 

6 міс.  13 +2 15  14 1,50 0,50  14,50 1,75 0,75 

3 міс.  12 +2 14  13 1,25 0,25  13,50 1,50 0,50 

1 міс.      10 0,25 0,25  10,50 0,50 0,50 

Акція  
 

депозит онлайн +1% в UAH до процентної ставки при відкритті депозиту «Строковий» в системі Інтернет-Банкінг до 

31.12.2022 року 

 

Мінімальна сума 

вкладу 

 
2500  2500 100 100 

 
1000 50 50 

 

Максимальна сума 

вкладу  гривневий еквівалент 500 000 USD по курсу НБУ 

 

Нарахування  

та сплата процентів  щомісячно, процентні ставки зазначені як % річних та до оподаткування 

 

Поповнення²  
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. 
 

Пролонгація³  Ні  Так  Так 

 

Дострокове 

розірвання  Ні  
Так, якщо передбачено 

договором  

 
Ні 

 

Примітки: 

 ¹ - Депозит по якому частка нарахованих % перераховується у благодійну організацію "Благодійний Фонд Банку Львів" (Фонд) за реквізитами 

вказаних у Договорі вкладу. 

² - Сукупна сума усіх поповнень вкладу не може перевищувати для вкладів у національній валюті 250 000,00, у іноземній валюті (USD/EUR) 10 

000,00. Можливість прийняття вкладу чи його поповнення, що призведе до перевищення максимальної суми вкладу, визначається за рішенням 

уповноваженого органу Банку 

³ - При пролонгації діючих вкладів: для депозитів терміном 31-92 дні або 1 міс. % ставка відповідає строку 1 міс., для депозитів терміном 93-183 

дні або 3 міс. % ставка відповідає строку 3 міс., для депозитів терміном 184-275 днів або 6 міс. % ставка відповідає строку 6 міс., для депозитів 

терміном 276-366 днів або 9 міс. % ставка відповідає строку 9 міс., для депозитів терміном 367-548 днів або 12 міс. % ставка відповідає строку 

12 міс., для депозитів терміном 549-739 днів або 18 міс. % ставка відповідає строку 18 міс., для депозитів терміном 740 днів або 24 міс. % ставка 

відповідає строку 24 міс. З 01.01.2022 при пролонгації депозиту «Строковий», який було відкрито в системі Інтернет-Банкінг, застосовуються 

умови та акції які діють на момент пролонгації для депозитів відкритих в системі Інтернет-Банкінг. 
4 - 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 цьому, мінімальний розмір процентної ставки, незалежно від виду валюти, не може бути 

меншим 0,1 % річних. При достроковому розірванні здійснюється перерахунок процентів за ставкою 0,1% річних від суми вкладу. 

 

 «Ощадний» (поточно - депозитний рахунок) 

 

Валюта:  %  
- Капіталізація нарахованих процентів щомісяця 

- Поповнення без обмежень у сумі 

- Можливість часткового зняття 

- Мінімальна сума/ незнижувальний залишок – необмежено 

UAH  5  

USD  0,25  

EUR  0,25  

 

Телефонуйте нам: 

* - детальні умови за посиланням  0 800 505 848 
Безкоштовно по Україні 

 +380 32 259 60 25 
Для дзвінків з-за кордону 

 


