
СТАВКИ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Відкриття депозитних рахунків здійснюється при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу. 

Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх 

реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

 

СТРОКИ ЗАЛУЧЕННЯ / СТАВКА (% РІЧНИХ) Депозит з правом 

поповнення в перші 66 

днів. Нараховані 

проценти виплачуються 

щомісяця на поточний 

(картковий) рахунок. 

Мінімальна сума вкладу 

1000,00 гривень 

ГРИВНІ 

«ЩЕДРІ 

ВІДСОТКИ» 
(99 ДНІВ)  

ПЕРШІ 33 ДНІ НАСТУПНІ 33 ДНІ ОСТАННІ 33 ДНІ 

15% 16,5% 18% 

  СТРОКИ ЗАЛУЧЕННЯ / СТАВКА (% РІЧНИХ) Депозит з правом 

поповнення в перші 120 

днів. Нараховані 

проценти виплачуються 

щомісяця на поточний 

(картковий) рахунок. 

Мінімальна сума вкладу 

1000,00 гривень, 

50,00 доларів США 

«СТАБІЛЬНИЙ»* 
(183 ДНІ) 

ГРИВНІ ДОЛАРИ США 

15% 3% 

«КОМФОРТ»* 

СТРОКИ ЗАЛУЧЕННЯ / СТАВКА (% РІЧНИХ) Депозит без права 

поповнення** 

Нараховані проценти 

виплачуються щомісяця 

на поточний (картковий) 

рахунок. Мінімальна сума 

вкладу 1000,00 гривень, 

50,00 доларів США/євро 

 

**Поповнення 

допускається при умові, 

якщо сума поповнення 

становить від 50 тис. 

дол. США/євро або 

еквівалент в гривні по 

курсу НБУ на дату 

поповнення, за умови 

поповнення коштами, що 

були розміщені раніше в 

Банку, в т.ч. для діючих 

вкладів за зверненням 

клієнтів. Сума поповнен-

ня потребує обов’язко-

вого погодження з 

Головним офісом Банку. 

35-98 днів 99-189 днів 190-279 днів 280-374 дні 
375 днів і 

більше 

ГРИВНІ 

13,0% 16,0% 17,0% 17,5% 17,5% 

ДОЛАРИ США 

1,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,0% 

ЄВРО 

1,5% 2,0% 2,5% 3,5% 3,5% 

НА ВИМОГУ 

ВИД ВАЛЮТИ СУМА ДЕПОЗИТУ СТАВКА (% РІЧНИХ) Можливість відкриття 

рахунку без внесення 

коштів. Депозит з 

правом поповнення (без 

обмежень) та 

часткового зняття 

необхідної суми. 

Нараховані відсотки 

приєднуються до суми 

депозиту 

ГРИВНІ 

до 100 000 5,0% 

100 001 - 1 000 000 6,0% 

понад 1 000 000 7,0% 

ДОЛАРИ США незалежно від суми 1,0% 

ЄВРО незалежно від суми 1,0% 

 

*при переоформленні (подовженні строку дії) вкладів встановлюється процентна ставка, що діє в Банку, плюс надбавка: 

 

у гривнях 0,5% річних. 

 

 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
Згідно рішення КУАП № 21 від 25.09.2018 р., 

вступають в дію з 26.09.2018 р. 

 


