
ТЕРМІН 

ТЕРМІН

ДЕПОЗИТ СТРОКОВИЙ 

"БІЗНЕС"   UAH 

ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ

  UAH*

5-29 днів Періодичність сплати відсотків 

1-2 місяці

Відсотки при достроковому 

розірванні договору

2-3 місяці Мінімальна сума вкладу  мінімум 50 000,00 грн  мінімум 50 000,00 грн

3-6 місяців Пролонгація 

можлива під відсоткову ставку , що діє 

на момент лонгації не передбачено

6-9 місяців

понад 9 місяців

ТЕРМІН USD,               

% річних

EUR,                 

     % 

річних 

ДЕПОЗИТ СТРОКОВИЙ 

"БІЗНЕС"   USD, EUR

ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ

USD, EUR

1-3 місяці 0,50% 0,25% Періодичність сплати відсотків 

3-6 місяців 1,00% 0,50%
Відсотки при достроковому 

розірванні договору

6-9  місяців 1,50% 1,00% Мінімальна сума вкладу  мінімум 1 000 USD/EUR  мінімум 2 500 USD/EUR

9-12 місяців 1,75% 1,00%
Пролонгація 

можлива під відсоткову ставку , що діє 

на момент лонгації не передбачено

понад 12 місяців 2,00% 1,50%
Поповнення 

неможливе за 1 місяць до закінчення 

строку дії вкладу не передбачено

Вклад "Строковий" пролонговується на умовах вкладу "Бізнес"

*депозитні транші згідно Депозитної лінії оформляються терміном до 12 міс

Витяг  протоколу КУАПіТ  №001/2022 від 11.01.2022

з 15.07.2022

Дострокове розірвання: без втрати відсотків  вклад передбачає право 

поповнення та вилучення коштів.   

Періодичність сплати відсотків: щомісяця

Поповнення та зняття коштів: без обмежень 

безстроковий

ВІДСОТКОВІ СТАВКИ НА ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ ТА ОЩАДНІ РАХУНКИ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФОП                                                                                                                           

0,1 % річних

Відсоткова ставка зменшується на 0,25% у випадку укладення депозиту із правом дострокового розірвання. 

При цьому, мінімальний розмір процентної ставки, незалежно від виду валюти, не може бути меншим 0,1 % річних. 

Максимальна сума вкладу для одного вкладника, із врахуванням суми усіх його діючих вкладів у Банку, обмежується сумою коштів, яка відповідає 

еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ станом на день укладення договору банківського вкладу (депозиту). 

Максимальна сума поповнення вкладу одного вкладника обмежується сумою коштів, внесення якої не призведе до перевищення суми усіх його діючих 

вкладів у Банку еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ, станом на день поповнення вкладу.    Можливість прийняття вкладу чи його поповнення, що 

призведе до перевищення максимальної суми вкладу, а також умови такого вкладу визначається за рішенням уповноважених осіб Банку

UAH 

9,00%

1 % річних

Максимальна сума вкладу для одного вкладника, із врахуванням суми усіх його діючих вкладів у Банку, обмежується сумою коштів, яка відповідає 

еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ станом на день укладення договору банківського вкладу (депозиту)

Максимальна сума поповнення вкладу одного вкладника обмежується сумою коштів, внесення якої не призведе до перевищення суми усіх його діючих 

вкладів у Банку еквіваленту 500 тис. дол. США, по курсу НБУ, станом на день поповнення вкладу.    Можливість прийняття вкладу чи його поповнення, що 

призведе до перевищення максимальної суми вкладу,а також умови такого вкладу  визначається за рішенням уповноважених осіб Банку

щомісяця та в кінці терміну дії депозиту 

Відсоткова ставка зменшується на 1%  річних у випадку укладення депозиту із правом дострокового розірвання

Поповнення неможливе за 1 місяць до закінчення 

строку дії вкладу не передбачено

8,00%

7,50%

4% річних 

8,50%

щомісяця та в кінці терміну дії депозиту 

UAH % річних 

6,00%

7,00%

ОЩАДНИЙ РАХУНОК 


