
Зростаюча ставка

Депозит «Зростаючий» 2 місяці

Депозит «Святковий» 4,5 місяці
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2 місяці (3 по 20 днів)
Строк: 4,5 мiсяцi (3 по 45 днiв)
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З можливiстю
капiталiзацii %

З можливiстю вiдкриття
депозиту через чат-бот

Мiнiмальна сума вiдкриття депозиту:
• Через чат-бот - 1000 грн.
• Через вiддiлення - 5000 грн.

Без можливості
поповнення вкладу

З можливiстю дострокового розiрвання:
• У разi дострокового розiрвання протягом 1-го перiоду депозиту, Банк перераховує проценти за ставкою 0,00001%;
• У разi дострокового розiрвання протягом 2-го перiоду депозиту, Банк повнiстю сплачує проценти за 1-й перiод
  i перераховує % за бiльш пiзнiй перiод за ставкою 0,00001%;
• У разi дострокового розiрвання протягом 3-го перiоду депозиту, Банк повнiстю сплачує проценти за 1-й та
  2-й перiоди i перераховує % за бiльш пiзнiй перiод за ставкою 0,00001%.

АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» Депозити, кредити та iншi види банкiвських послуг. Лiцензiя НБУ №92 вiд 10.10.2011. lнформацiя 
станом на 12.08.2020. Фонд Гарантування вкладiв фiзичних осiб гарантує кожному вкладнику банку - учасника Фонду
вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи проценти, нарахованi на день прийняття рiшення Нацiональним банком 
України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, 
але не бiльше 200 000 гривень. Номер державного реєстру банкiв №226
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АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» Депозити, кредити та iншi види банкiвських послуг. Лiцензiя НБУ №92 вiд 10.10.2011. lнформацiя 
станом на 26.10.2020. Фонд Гарантування вкладiв фiзичних осiб гарантує кожному вкладнику банку - учасника Фонду
вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи проценти, нарахованi на день прийняття рiшення Нацiональним банком 
України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, 
але не бiльше 200 000 гривень. Номер державного реєстру банкiв №226
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АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» Депозити, кредити та iншi види банкiвських послуг. Лiцензiя НБУ №92 вiд 10.10.2011. lнформацiя станом на 12.08.2020. Фонд Гарантування вкладiв фiзичних осiб 
гарантує кожному вкладнику банку - учасника Фонду вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи проценти, нарахованi на день прийняття рiшення Нацiональним банком України 
про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не бiльше 200 000 гривень. Номер державного реєстру банкiв №226



Ощадний рахунок

Поточний рахунок в рамках пакету «Platinum зарплатний»

Пенсійні та соціальні рахунки

Поточний рахунок
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АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» Депозити, кредити та iншi види банкiвських послуг. Лiцензiя НБУ №92 вiд 10.10.2011. lнформацiя 
станом на 01.10.2020. Фонд Гарантування вкладiв фiзичних осiб гарантує кожному вкладнику банку - учасника Фонду
вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи проценти, нарахованi на день прийняття рiшення Нацiональним банком 
України про вiднесення банку до категорiї неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, 
але не бiльше 200 000 гривень. Номер державного реєстру банкiв №226
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