
              
СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ          Станом на 29 березня 2017 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Для вкладів в сумі від 100 000 грн., процентна ставка збільшується на 0,25% річних 
*Для вкладів в сумі від 500 000 грн., процентна ставка збільшується на 0,5% річних 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Для вкладів в сумі від 10 000 дол. США, процентна ставка збільшується на 0,25% річних 
*Для вкладів в сумі від 50 000 дол. США, процентна ставка збільшується на 0,5% річних 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Для вкладів в сумі від 10 000 євро, процентна ставка збільшується на 0,25% річних 
*Для вкладів в сумі від 50 000 євро,  процентна ставка збільшується на 0,5% річних 

 
 
 
 
 
 
 

 
Мінімальна сума відкриття депозиту: 

 5000 грн., 1000 дол. США/ Євро/Фунт стерлінгів/швейцарських франків 

 
За умови оформлення страхової послуги "Захищений депозит", пакету послуг «Еліт» / 

«Platinum» або кредитної картки, до стандартної процентної ставки по депозиту додається 
бонус в розмірі +0,25% річних 

Клієнтам-пенсіонерам оформлюються строкові депозити з процентною ставкою +0,25% річних 
 

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ 
ТЕРМІН, місяців ДОЛАР США ЄВРО 

6 м. 3,00 2,00 

12 м. 3,50 2,50 

 
Мінімальна сума депозитного сертифікату  - 10 000 дол. США/Євро. 

 

ГРИВНЯ 
ТЕРМІН, 
місяців 

БЕЗ МОЖЛИВОСТІ 
 дострокового розірвання 

% річних  В КІНЦІ СТРОКУ* % річних  ЩОМІСЯЦЯ 
1  11,00    
3  15,00          15,00   
6  16,00          16,00   

12 +   16,25          16,25  (13 міс) 

ДОЛАР 
США 

ТЕРМІН, 
місяців 

БЕЗ МОЖЛИВОСТІ 
 дострокового розірвання 

% річних  В КІНЦІ СТРОКУ* % річних  ЩОМІСЯЦЯ 
1  1,25   - 
3  2,25            2,25   
6  3,25            3,25   

12 + 4,25            4,25  (13 міс) 

ЄВРО 
ТЕРМІН, 
місяців 

БЕЗ МОЖЛИВОСТІ 
 дострокового розірвання 

% річних  В КІНЦІ СТРОКУ* % річних  ЩОМІСЯЦЯ 
1  0,25    
3  1,25            1,25   
6  2,25            2,25   

12 + 3,25            3,25  (13 міс) 

Фунт  стерлінгів 
 

Швейцарський 
франк 

ТЕРМІН, 
місяців 

БЕЗ МОЖЛИВОСТІ 
дострокового розірвання 
% річних  В КІНЦІ СТРОКУ* 

3         0,25 
6         0,50 

12 +        0,75 



СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ «В ЗАСТАВІ»                                 
 

ТЕРМІН, місяців ГРИВНЯ ДОЛАР США ЄВРО 
% річних В КІНЦІ СТРОКУ* 

60-365 днів 14,25 2,50 1,50 

366 днів + 14,75 3,00 2,00 

% річних ЩОМІСЯЦЯ 

3 м. 13,75 2,00 1,00 

6 м. 14,25 2,50 1,50 

13 м. 14,75 3,00 2,00 
*Для вкладів в сумі від 100 000 грн./10 000 дол. США/євро, процентна ставка збільшується на 0,25% річних 
*Для вкладів в сумі від 500 000 грн./50 000 дол. США/євро., процентна ставка збільшується на 0,5% річних 

 
Умови дострокового розірвання депозитів з виплатою в кінці строку  
Дострокове повернення вкладу в повному обсязі дозволяється лише в разі повного погашення заборгованості за Кредитним договором, за яким даний депозитний вклад 
виступає забезпеченням та даний Кредитний договір припинив свою дію;  або за рішення Кредитної групи відповідного рівня. 
Дострокове повернення вкладу в частковому обсязі дозволяється лише за рішенням Кредитної групи відповідного рівня. 
Якщо дострокове повернення частини або повної суми строкового банківського вкладу здійснюється після повного погашення кредитної заборгованості в строки згідно 
умов кредитного договору, проценти нараховуються за стандартною ставкою (не застосовується штрафна процентна ставка).     
В разі дострокового повернення частини або повної суми строкового банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку в зв’язку з тим, що клієнт здійснив 
дострокове погашення кредиту Банк перераховує проценти на суму вкладу, що повертається, за процентною ставкою, що складає 20% (двадцять відсотків) від діючої 
процентної ставки за вкладом на дату такого повернення, за період з дня розміщення вкладу до дня, який передує дню дострокового повернення суми вкладу (крім 
випадків, коли дострокове повернення вкладу проводиться з метою переоформлення депозиту на новий строк).  
Зайво виплачена Клієнту частина процентів утримується Банком із суми депозиту, яка залишається на депозитному рахунку після повернення достроково запитуваної суми 
коштів; а в разі, якщо суми залишку не достатньо, зайво виплачена Клієнту частина процентів утримується Банком із суми депозиту, яка достроково повертається Клієнту. 
Умови дострокового розірвання депозитів зі щомісячною виплатою процентів  
Дострокове повернення вкладу в повному обсязі дозволяється лише в разі повного погашення заборгованості за Кредитним договором, за яким даний депозитний вклад 
виступає забезпеченням та даний Кредитний договір припинив свою дію;  або за рішення Кредитної групи відповідного рівня.  
Дострокове повернення вкладу в частковому обсязі дозволяється лише за рішенням Кредитної групи відповідного рівня. 
У випадку повного /часткового дострокового розірвання після повного/часткового погашення кредиту у відповідності до умов Кредитного договору із дотриманням LTV рівня, 
Банк сплачує проценти у повному обсязі. 
Якщо після дострокового розірвання депозит заново розміщується на новий строк у сумі достатній для дотримання відповідного рівня LTV та иступає забезпеченням за 
тими кредитними зобов’язаннями, Банк сплачує проценти за стандартною процентною ставкою  
В інших випадках діють наступні умови дострокового розірвання та перерахунку процентів:  
У випадку, якщо дострокове повернення частини або повної суми депозиту відбулось у термін з 1-го періоду по період, що передує останньому, Банк здійснює перерахунок 
нарахованих процентів за ці періоди за ставкою 0,00001% річних. Якщо дострокове повернення частини або повної суми депозиту відбулось в останній період, то Банк 
здійснює перерахунок нарахованих процентів з першого періоду по період, що передує останньому, за ставкою 0,00001% річних, а за останній період - згідно стандартної 
процентної ставки по вкладу 

 

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ, ЯКІ ДІЮТЬ ПІСЛЯ ПРОЛОНГАЦІЇ СТРОКОВИХ ДЕПОЗИТІВ, ОФОРМЛЕНИХ НА 
ПРОДУКТАХ, ЩО ВІДСУТНІ У ПРОПОЗИЦІЇ СТАНОМ НА 29/03/2017. 

ТЕРМІН, місяців ГРИВНЯ ДОЛАР США ЄВРО Шв. франк 
Фунт 

стерлінгів 
 % річних В КІНЦІ СТРОКУ 

1 м 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

45 д. 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

2м 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

3м. 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

6м. 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

12м. 4.50 0,50 0,25 4.50 0,50 

 


