
 
Процентні ставки за депозитами фізичних осіб з 24.01.2019 р.  

 

(1) - Максимальна сума усіх поповнень вкладу (якщо поповнення допускається умовами продукту) протягом строку дій вкладу не може перевищувати 100% від 
суми початкового внеску, який було розміщено у дату укладання депозитного договору. Поповнення припиняється за 30 календарних днів до закінчення строку 
дії вкладу. 
Строкові депозити «Прибутковий», «Стабільний», «Зростаючий», «Динамічний» не передбачають дострокового повернення. 
Депозит «Гостинний» передбачає можливість дострокового повернення. 
(2) Для Вкладу застосовується програма лояльності, яка передбачає збільшення базової процентної ставки в момент укладання договору вкладу, а саме: 
- За умови пред’явлення пенсійного посвідчення: +0,5% до вкладу в гривнях або + 0,25% до вкладу в іноземній валюті; 
- За умови розміщення суми вкладу понад 200 тис. грн. (або гривневий еквівалент в ін. валюті): +0,5% до вкладу в гривнях або + 0,25% до вкладу в іноземній 
валюті; 
- За умови повторного розміщення вкладу (за виключенням вкладу «Гостинний»): +0,5% до вкладу в гривнях або +0,25% до вкладу в іноземній валюті. При цьому 
дана умова діє в одному з випадків: 

а) переоформлення здійснюється вкладу протягом 30 днів, у сумі та на строк не менше попереднього вкладу; 
б) переоформлення здійснюється 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 вкладу). 

При цьому максимальне збільшення базової процентної ставки не може перевищувати на 0,5% річних в гривні або 0,25% річних в іноземній валюті. 
(3) Мінімальна сума поповнення складає 250 грн., або 50 USD, або 50 EUR – відповідно до валюти вкладу. 

Вид депозиту (1) 
(виплата процентів) 

Мінімальна 
сума вкладу 

Додаткові умови Строк розміщення вкладу, днів 

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

Ставка, % річних 

Гривня 

Гостинний (2) 
(в кінці строку) 

1`000 
Без автолонгації. 
Без поповнення. 

8 12 13 14 15 

Прибутковий (2) 
(в кінці строку) 

500 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

11 14 16,5 17 17,75 

Стабільний (2) 
(щомісячно) 

500 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

- 13,5 16,0 16,5 17,25 

Зростаючий (2) 
(капіталізація процентів щомісячно) 

500 
З автолонгацією. 

З поповненням. (3) 
- 13 13,5 14 14,5 

Активний 
(щомісячно) 

100 
З вільним поповненням 

та зняттям. 
7,0 (ставка змінюється за ініціативою банку) 

Долари США 

Гостинний (2) 
(в кінці строку) 

100 
Без автолонгації. 
Без поповнення. 

1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 

Прибутковий (2) 
(в кінці строку) 

100 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

2,0 2,75 3,75 4,5 4,75 

Стабільний (2) 
(щомісячно) 

100 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

- 2,25 3,25 4,0 4,25 

Зростаючий (2) 
(капіталізація процентів щомісячно) 

100 
З автолонгацією. 

З поповненням. (3) 
- 1,5 2,5 3,0 3,5 

Активний 
(щомісячно) 

10 
З вільним поповненням 

та зняттям. 
1.0 (ставка змінюється за ініціативою банку) 

Євро 

Гостинний (2) 
(в кінці строку) 

100 
Без автолонгації. 
Без поповнення. 

0,5 0,5 0,75 1,0 1,5 

Прибутковий (2) 
(в кінці строку) 

100 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

1,0 1,75 2,75 3,5 3,75 

Стабільний (2) 
(щомісячно) 

100 
З автолонгацією. 
Без поповнення. 

- 1,25 2,25 3,25 3,25 

Зростаючий (2) 
(капіталізація процентів щомісячно) 

100 
З автолонгацією. 

З поповненням. (3) 
- 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) 

Валюта 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 

UAH 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 

USD 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 

EUR 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 

Валюта Вид депозиту 
(виплата процентів) 

Мінімальна 
сума вкладу 

Додаткові 
умови 

Строк розміщення вкладу 186 
днів 

Строк розміщення вкладу 
270 днів 

Строк розміщення вкладу 
370 днів 

Ставка, % річних 

USD Іменний ощадний 
(депозитний) сертифікат із 

виплатою в кінці строку. 

1`000 
Без автолонгації. 
Без поповнення. 

4,25 4,5 4,5 

EUR 1`000 
Без автолонгації. 
Без поповнення. 

3,25 3,5 3,5 


