
 
Додаток № 1 до п.10 

 
 Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТВ ЗАОЩАДЖЕНЬ» №23/12-1 від 23/12/2015, №18/08-1 від 18.08.2016; №05/09-1 від 05/09/2017 та рішення КУАП № 02/03-1 від 02.03.2017р., та рішенням КУАП 
№29/06-1 від 29.06.2017, та рішенням КУАП № 30/10-1 від 30.10.2017р. 

Строкові вклади 
№ 
п/п 

Назва ДЕПОЗИТУ Вклад 
«Гостинний» 

Вклад «Прибутковий» Вклад «Стабільний» Вклад «Зростаючий» Вклад «Динамічний» 

1 Строк залучення (днів) 
 

30-60, 61-89, 90-
179, 180-369, 370-

555 

30-60, 61-89, 90-79, 180-
369, 370-555 

61-89,90-79,180-369, 370-555 61-89, 90-179, 180-369, 
370-555 

1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 36-42, 
43-49, 50-56, 57-63, 64-70, 71-

77, 78-84, 85-91 
2 Валюта Депозиту гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR) 
3 Мінімальна сума 

Депозиту (мінімальна 
сума початкового 
внеску) 

Мінімальна сума 
початкового 
внеску Депозиту: 
1 000 (одна 
тисяча) гривень / 
100 (сто) доларів 
США / 100 (сто) 
євро. 

Мінімальна сума початкового внеску Депозиту: 500 (п’ятсот) гривень / 100 (сто) доларів США / 100 (сто) євро. 

4 Максимальна сума 
Депозиту 

Не обмежується 

5 Періодичність 
нарахування та 
виплати процентів 

У кінці строку – після закінчення Строку 
залучення Депозиту. Виплата процентів 
здійснюється на Поточний/Картковий рахунок 
Вкладника в Банку. 

Щомісячно. 
Виплата процентів здійснюється 
шляхом перерахування на 
Депозитний рахунок, збільшуючи 
суму Депозиту («капіталізація» 
процентів). 

У кінці строку – після закінчення Строку залучення 
Депозиту/ кожного періоду Пролонгації. Виплата процентів 
здійснюється шляхом перерахування на Депозитний 
рахунок, збільшуючи суму Депозиту («капіталізація» 
процентів). 

6 Можливість 
поповнення суми 
Депозиту 

Відсутня 
 

Поповнення Депозиту 
можливе. 
Мінімальна сума одного 
поповнення не може бути 
меншою за 250 (двісті 
п’ятдесят) гривень/або 50 
(п’ятдесят) доларів 
США/або 50 (п’ятдесят) 
євро згідно з валютою 
Депозиту. 
Максимальна сума усіх 
поповнень протягом 
строку дій строку 
залучення депозиту не 
може бути більшою за 
100% від суми 
початкового внеску, який 
було розміщено в дату 
укладання депозитного 

Відсутня 

1 
 



 
Додаток № 1 до п.10 

 
 Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТВ ЗАОЩАДЖЕНЬ» №23/12-1 від 23/12/2015, №18/08-1 від 18.08.2016; №05/09-1 від 05/09/2017 та рішення КУАП № 02/03-1 від 02.03.2017р., та рішенням КУАП 
№29/06-1 від 29.06.2017, та рішенням КУАП № 30/10-1 від 30.10.2017р. 

договору. 
7 Пролонгація** 

(автоматичне 
поновлення Строку 
залучення Депозитів) 
 

Не передбачена 
 

Продукт передбачає Пролонгацію/подовження Строку залучення Депозиту на строк, який 
дорівнює тому, що зазначений у відповідному Договорі банківського вкладу Вкладника. 
Процентна ставка на Депозит на новий Строк залучення встановлюється в розмірі, 
обумовленому діючими на дату Пролонгації/дату подовження Строку залучення Умовами 
залучення депозитів  для відповідного виду Депозиту  з урахуванням валюти, суми Вкладу 
та періодичності виплати процентів. 
 
Кількість Пролонгацій не встановлена/не обмежена. 

Продукт передбачає 
Пролонгацію/подовження 
Строку залучення Депозиту 
на строк, який дорівнює тому, 
що зазначений у відповідному 
Договорі банківського вкладу 
Вкладника, але не більше 12 
разів. 
Процентна ставка на Депозит 
на новий Строк залучення 
встановлюється в розмірі, 
обумовленому діючими на 
дату Пролонгації/дату 
подовження Строку 
залучення Умовами залучення 
депозитів  для відповідного 
виду Депозиту  з урахуванням 
валюти, суми Вкладу та 
періодичності виплати 
процентів. 
 
Кількість Пролонгацій 
обмежена, а саме: не більше 
12 разів. 

8 Можливість 
дострокового 
розірвання Договору за 
ініціативою Вкладника 
/витребування Вкладу 
(частини Вкладу) та 
умови 
 

Передбачена* 
 

Не передбачена 

*Дострокове розірвання договору здійснюється на підставі заяви Вкладника, яка надається не пізніше ніж за 5 (п’ять) Банківських дні до запланованої дати дострокового розірвання 
Договору. При цьому проценти за Вкладом перераховуються залежно від строку фактичного перебування(розміщення) грошових коштів (Вкладу) на Депозитному рахунку за фактичною 
(зниженою) процентною ставкою на умовах визначених нижче: 
 
№ 
п/п 

Фактичний строк 
розміщення Вкладу 

Фактична (знижена) процентна 
ставка 

  Гривня Долар  США     Євро 
1 Менше 30 днів (включно) 1% 0,5% 0,5% 
2 Від 31 до 89 днів 2% 1% 1% 
3 Від 90 до 179 днів 3% 1,5% 1,5% 
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Додаток № 1 до п.10 

 
 Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТВ ЗАОЩАДЖЕНЬ» №23/12-1 від 23/12/2015, №18/08-1 від 18.08.2016; №05/09-1 від 05/09/2017 та рішення КУАП № 02/03-1 від 02.03.2017р., та рішенням КУАП 
№29/06-1 від 29.06.2017, та рішенням КУАП № 30/10-1 від 30.10.2017р. 

 

 

10.1.2. Вклад на вимогу 

 
 
 

4 Від 180 до 369 днів 5% 3% 3% 
5 Від 370 до 730 днів 7% 4% 4% 

№ 
п/п 

Іменний ощадний (депозитний) сертифікат 
 

1 Строк обігу Сертифіката  (днів) • 186,  
• 270,  
• 370.  

2 Валюта • долар США (USD),  
• євро (EUR) 

3 Мінімальна сума  Мінімальна сума початкового внеску 1000 (тисяча доларів/1000 (тисяча) Євро 
4 Максимальна сума Депозиту Не обмежується 
5 Нарахування процентів • щомісячно, в останній робочий день місяця 

• у Кінцеву дату 
6 Виплата процентів • у кінці терміну 
7 Можливість поповнення Відсутня 
8 Пролонгація (автоматичне поновлення Строку обігу Сертифіката) Не передбачено 
9 Умови дострокового погашення  (його частини) за ініціативою Вкладника Не передбачено 

10 Процентна ставка на вклад на вимогу 2 (два) % річних. 

№ 
п/п 

Назва ДЕПОЗИТУ Вклад на вимогу «Активний» Вклад на вимогу 

1 Строк залучення (днів) безстроковий 
2 Валюта гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR) 
3 Мінімальна сума Депозиту Мінімальна сума початкового внеску  Депозиту: 

100 (сто) гривень / 10 (десять) доларів США / 10 
(десять) євро. 

Не передбачена 

4 Максимальна сума Депозиту Не обмежується 
5 Нарахування процентів Щомісячно, в останній робочий день місяця 
6 Виплата процентів Щомісячно.  

Виплата процентів здійснюється на поточний (у т.ч. картковий) рахунок Вкладника у Банку. 
7 Можливість поповнення Поповнення Депозиту можливе. 
8 Автоматичне поновлення строку залучення Депозиту Не передбачено 
9 Умови дострокового повернення (витребування) Депозиту (його 

частини) за ініціативою Вкладника 
Без строку 
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Додаток № 1 до п.10 

 
 Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТВ ЗАОЩАДЖЕНЬ» №23/12-1 від 23/12/2015, №18/08-1 від 18.08.2016; №05/09-1 від 05/09/2017 та рішення КУАП № 02/03-1 від 02.03.2017р., та рішенням КУАП 
№29/06-1 від 29.06.2017, та рішенням КУАП № 30/10-1 від 30.10.2017р. 

 
Процентні ставки за депозитами фізичних осіб з 15.03.2018 р. 

 

Вид депозиту 
(виплата процентів) Мінімальна сума вкладу Додаткові умови 

Строк розміщення вкладу, днів 

30 – 60 61 – 89 90 – 179 180 – 369 370 – 555 

Ставка, % річних 

Національна валюта  

Гостинний* 
(в кінці строку) 1 000 без автолонгації, 

без поповнення 8,0 10,0 10,5 11,0 11,5 

Прибутковий* 
(в кінці строку) 500 

з автолонгацією, 
без поповнення 11,0 13,75 14,75 15,25 15,75 

Стабільний* 
(щомісячно) 500 

з автолонгацією, 
без поповнення - 13,25 14,25 14,75 15,25 

Зростаючий* 
(капіталізація процентів щомісячно) 500 

з автолонгацією, 
з поповненням** (мінімальна сума поповнення 250 

грн.) 
- 11,0 11,5 12,0 12,5 

Активний (щомісячно) 100 з вільним поповненням та зняттям 7,0 (ставка змінюється за ініціативою банку) 
Долари США  

Гостинний* 
(в кінці строку) 100 без автолонгації, 

без поповнення 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 

Прибутковий* 
(в кінці строку) 100 

з автолонгацією, 
без поповнення 2,0 2,75 3,75 4,5 4,75 

Стабільний* 
(щомісячно); 100 

з автолонгацією, 
без поповнення - 2,25 3,25 4,0 4,25 

Зростаючий* 
(капіталізація процентів щомісячно) 100 

з автолонгацією, 
з поповненням** (мінімальна сума поповнення 50 

доларів США) 
- 1,5 2,5 3,0 3,5 

Активний (щомісячно) 10 з вільним поповненням та зняттям  1.0 (ставка змінюється за ініціативою банку) 
ЕВРО  

Гостинний* 
(в кінці строку) 100 без автолонгації, 

без поповнення 0,5 0,5 0,75 1,0 1,5 

Прибутковий* 
(в кінці строку) 100 

з автолонгацією, 
без поповнення 1,0 1,75 2,75 3,5 3,75 

Стабільний* 
(щомісячно) 100 

з автолонгацією, 
без поповнення - 1,25 2,25 3,25 3,25 

Зростаючий* 
(капіталізація процентів щомісячно) 100 

з автолонгацією, 
з поповненням** (мінімальна сума поповнення 50 

доларів США) 
- 0,5 1,25 2,0 2,5 

Активний (щомісячно) 10 з вільним поповненням та зняттям 0.5 (ставка змінюється за ініціативою банку) 

Депозит «Динамічний» (капіталізація процентів по завершенню кожного періоду) 

 Мінімальна сума 
вкладу  Додаткові умови 

Строк розміщення вкладу, днів 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 78-84 85-91 

Ставка, % річних 

Гривня 500 
Строк вкладу 7 днів з автолонгацією, але не більше 12 

раз, 
без поповнення 

9 9,25 9,5 9,75 10 10,25 10,5 10,75 11 11,25 11,5 11,75 12 

Долари США 
 100 

Строк вкладу 7 днів з автолонгацією, але не більше 12 
раз, 

без поповнення 
0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 

Євро 
 100 

Строк вкладу 7 днів з автолонгацією, але не більше 12 
раз, 

без поповнення 
0,25 0,5 0,75 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

Ощадний (депозитний) сертифікат  

Вид депозиту 
(виплата процентів) Мінімальна сума вкладу Додаткові умови 

Строк розміщення вкладу, днів 

186 270 370 
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Додаток № 1 до п.10 

 
 Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків затверджених рішенням Правління ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ 
ТВ ЗАОЩАДЖЕНЬ» №23/12-1 від 23/12/2015, №18/08-1 від 18.08.2016; №05/09-1 від 05/09/2017 та рішення КУАП № 02/03-1 від 02.03.2017р., та рішенням КУАП 
№29/06-1 від 29.06.2017, та рішенням КУАП № 30/10-1 від 30.10.2017р. 

Ставка, % річних 
Долари США  

Іменний ощадний (депозитний) сертифікат  
(в кінці строку) 1000 без автолонгації, 

без поповнення 4,25 4,5 4,5 

Євро  
Іменний ощадний (депозитний) сертифікат  

(в кінці строку) 1000 без автолонгації, 
без поповнення 3,25 3,5 3,5 

 
 
 
Примітки: 
*За даним вкладом застосовується програма лояльності, що передбачає збільшення базової процентної ставки в момент укладання договору вкладу та/або автолонгації, а саме: 
- При пред’явленні пенсійного посвідчення в момент укладання договору вкладу: +0,5% до вкладу в гривнях; + 0,25% до вкладу в іноземній валюті; 
- При розміщенні суми вкладу понад 200 тис.грн (або гривневий еквівалент в ін. валюті): +0,5% до вкладу в гривнях; + 0,25% до вкладу в іноземній валюті; 
- При повторному розміщенні вкладу/автолонгації: +0,5% до вкладу в гривнях; +0,25% до вкладу в іноземній валюті (не поширюється на вклад «Гостинний»), за наступних умов: 
 а) переоформлення вкладу протягом 30 днів, у сумі та на строк не менше попереднього вкладу; 
 б) переоформлення протягом 30 днів вкладу в національній валюті у Долари США, при цьому сума вкладу у доларах США повинна бути не менше ніж сума попереднього 
гривневого депозиту (за курсом НБУ на дату переоформлення депозиту). 
Максимальне збільшення базової процентної ставки можливе в національній валюті на 0,5% річних, в іноземній валюті – на 0,25% річних. 
** Мінімальна сума поповнення складає 250 грн./ 50 доларів США/ 50 Євро - відповідно до валюти вкладу. 
 Максимальна сума усіх поповнень протягом строку дій строку залучення депозиту не може бути більшою за 100% від суми початкового внеску, який було розміщено в дату укладання 
депозитного договору. Поповнення припиняється за 30 календарних днів до закінчення строку дії Вкладу. 
За вищевказаними видами вкладів, за зверненням Клієнта, у рамках встановлених повноважень Заступника Голови Правління з роздрібного бізнесу та МСБ, може бути прийняте рішення щодо збільшення розміру базової процентної ставки до 1% річних у гривні, 
до 1% у доларах США, євро. 
Строкові депозити «Прибутковий», «Стабільний», «Зростаючий», «Динамічний» не передбачають дострокового повернення. 
Депозит «Гостинний» має можливість дострокового повернення. 
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