Додаток 1 до Протоколу КУАП № 39 від 19.10.2021р.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Згідно рішення КУАП № 39 від 19.10.2021р.
вступають в дію з 21.10.2021р.

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)
НАЗВА ВКЛАДУ

1 міс.*

3 міс.*

6 міс.*

9 міс.*

12 міс.*

18 міс.*

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА
6,50%
КОМФОРТ**/
***/****

8,5%

9,75%

10,0%

11,0%

11,0%

2,75%

3,0%

2,50%

-

ДОЛАРИ США
1,00 %

2,0%

2,25%

2,5%

ЄВРО
0,50%

1,50%

ВИД ВАЛЮТИ

НА ВИМОГУ

НАЦІОНАЛЬНА
ВАЛЮТА
ДОЛАРИ США
ЄВРО

2,50%
СУМА
ДЕПОЗИТУ

незалежно
від суми
незалежно
від суми
незалежно
від суми

2,50%

СТАВКА (% РІЧНИХ)

2,00%
0,50%
0,01%

УМОВИ ВКЛАДУ

Депозит без права
поповнення.
Нараховані проценти
виплачуються щомісяця на
поточний (картковий)
рахунок.
Мінімальна сума вкладу:
1000 грн., 100 доларів
США/євро
Можливість відкриття
рахунку без внесення коштів.
Депозит з правом
поповнення (без обмежень)
та часткового зняття
необхідної суми.
Нараховані проценти
приєднуються до суми
депозиту

* під строком 1 місяць мається на увазі розміщення вкладу на 32 дні, 3 місяці – 95 днів, 6 місяців – 185 днів, 9 місяців – 280
днів, 12 місяців – 370 днів, 18 місяців – 555 днів
** при переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка, що діє в Банку, плюс надбавка:
- в національній валюті 0,5% річних для вкладів строком від 6 місяців.
*** при оформленні нового вкладу встановлюється процентна ставка, що діє в Банку, плюс надбавка:
- у національній валюті 0,25 % річних для вкладів строком від 6 місяців на суму від 100 000 грн.
- у національній валюті 0,5% річних для вкладів строком від 6 місяців на суму від 150 000 грн.
**** при оформленні вкладу на строк до 6 місяців у національній чи іноземній валюті надбавки, які діють в Банку для
строкових вкладів, не застосовуються.
Надбавки між собою не сумуються в межах одного вкладу.
З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «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.
З 04.06.2021 р. залучення коштів на вклад «Ощадний сертифікат» тимчасово припинено відповідно до рішення Тарифнопродуктового комітету від 03.06.2021 р. №19.

