
Істотні умови 

розміщення 
Комфорт На вимогу 

Вклад з видачею 

ощадного (депозитного) 

сертифіката 

Щедрі відсотки Стабільний Особливий 

Валюта 
Гривні, долари США, 

євро 

Гривні, долари США, 

євро 
Гривні, долари США, євро Гривні 

Гривні, 

долари США 
Гривні 

Мінімальна сума 

депозиту 

1 000 грн., 100 доларів 

США, 100 євро 
Без обмежень 

10 000 грн., 1 000 доларів 

США, 1 000 євро 
1 000 грн. 

1 000 грн., 

100 дол. США 
1 000 грн. 

Термін 

розміщення 

35 - 45 днів 

90 - 100 днів 

180 - 190днів 

270 - 280 днів 

365 - 375 днів 

Безстроковий 

31 день 

93 дні 

183 дні 

365/366 днів 

99 дн. 183 дн. 99 дн. 

Особливості 

внесення/зарахува

ння коштів на 

депозит 

Кошти 

вносяться/перераховуют

ься на вклад (депозит) 

протягом 30 банківських 

днів з дати підписання 

Договору 

Можливість відкриття 

рахунку без внесення 

коштів 

Кошти 

вносяться/перераховуютьс

я на вклад (депозит) 

Кошти 

вносяться/перерах

овуються на вклад 

(депозит) 

протягом 

10 банківських 

днів з дати 

підписання 

Договору 

Кошти 

вносяться/пере

раховуються на 

вклад протягом 

10 банківських 

днів з дати 

підписання 

Договору 

Кошти 

вносяться/пере

раховуються на 

вклад протягом 

10 банківських 

днів з дати 

підписання 

Договору 

Виплата відсотків Щомісячно Щомісячно В кінці строку Щомісячно Щомісячно Щомісячно 

Поповнення 

депозиту 
Не передбачено Без обмежень Не передбачено 

Протягом перших 

66 днів у 

двократному 

розмірі від 

початкової суми. 

Протягом 

перших 120 

днів 

Не 

передбачено 

Часткове зняття/ 

Дострокове 

повернення 

Не передбачено 

Допускається, шляхом 

надання заяви до 

банку 

Не передбачено Не передбачено 
Не 

передбачено 
Дозволяється 

Продовження дії 

вкладу (депозиту) 
Не передбачено Безстроковий Не передбачено Не передбачено 

Не 

передбачено 

Не 

передбачено 



Застосування 

надбавок 

До ставок, діючих на 

дату оформлення вкладу, 

додається: 

- у гривнях +0,25% 

річних для вкладів 

строком від 180 днів; 

- у доларах США 

+0,25% річних для 

вкладів строком від 

180 днів 

Не передбачено Не передбачено Не передбачено 
Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

Примітки    

З 24.07.2020р. 

залучення коштів 

на вклад «Щедрі 

відсотки» 

тимчасово 

припинено 

відповідно до 

рішення Тарифно-

продуктового 

комітету від 

17.07.2020р. №12. 

Для діючих 

договорів, 

керуючись п.2.4, 

додаткові 

внесення коштів 

не допускаються. 

 

З 24.07.2020р. 

залучення 

коштів на 

вклад 

«Стабільний» 

тимчасово 

припинено 

відповідно до 

рішення 

Тарифно-

продуктового 

комітету від 

17.07.2020р. 

№12. Для 

діючих 

договорів, 

керуючись 

п.2.4, додаткові 

внесення 

коштів не 

допускаються. 

З 01.09.2020р. 

залучення 

коштів на 

вклад 

«Особливий» 

тимчасово 

припинено 

відповідно до 

рішення 

Тарифно-

продуктового 

комітету від 

10.08.2020р. 

№14. 

 

 


