Додаток до п.10
«Умов функціонування банківських вкладів та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків»
Умови залучення депозитів, діють з 11.08.2020 р.
№

Назва депозиту

1

Вид депозиту

2

Строк залучення
(днів)

3

Валюта депозиту

4

5
6

Мінімальна сума
депозиту
Максимальна сума
депозиту
Нарахування
процентів

7

Періодичність
виплати процентів

8

Поповнення суми
депозиту

Гостинний

Прибутков
ий

Прибут
ковий+

Стабільний

Зростаючий

Динамічний

Строковий депозит
30-60; 61-89; 90-179; 180-369; 370555
Гривня (UAH); Долар США (USD);
Євро (EUR)
500
1 000 (одна тисяча)
(п’ятсот)
гривень; 100 (сто)
гривень; 100
доларів США / євро (сто) доларів
США / євро

370-555
Гривня
(UAH)
500
(п’ятсот
)
гривень

61-89; 90-179; 180-369; 370-555

7

Активний:
тільки для
діючих
вкладів
Депозит на
вимогу
Безстроковий

Гривня (UAH); Долар США (USD); Євро (EUR)

500 (п’ятсот) гривень; 100 (сто) доларів США / євро

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

Без обмежень
Проценти нараховуються за методом факт/факт від дня, наступного за датою внесення / датою поповнення на депозитний рахунок
до дня, який передує кінцевій даті депозиту
В кінці кожного
Щомісячно на
Щомісячно на
Щомісячно на
періоду (7 днів) на
рахунок
В кінці строку на рахунок вкладника у Банку
рахунок
депозитний рахунок
депозитний рахунок вкладника у
вкладника у Банку
(капіталізація)
(капіталізація)
Банку
Передбачено.
Мінімальна сума
поповнення складає
250 (двісті п’ятдесят)
гривень; 50 (п’ятдесят)
доларів США / євро.
Максимальна сума
Передбачено
Не передбачено
усіх поповнень
Не передбачено
без обмежень
депозиту протягом
строку дії депозиту 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
депозиту
Автоматичне
поновлення строку
депозиту
(пролонгація)

Не передбачено

10

Дострокове
повернення депозиту

Передбачено.
Проценти
перераховуються в
залежності від
фактичного строку
перебування
грошових коштів на
депозитному
рахунку за
фактичною
(зниженою)
процентною
ставкою*

11

Можливість
часткового зняття
коштів

9

12
13

Розмір процентної
ставки за депозитом
Програма
лояльності

З пролонгацією.
Кількість пролонгацій не обмежена

Не передбачено

З пролонгацією.
Кількість
пролонгацій – не
більше 12 разів

Не
передбачено

Передбачено
Перерахунок
процентів не
здійснюється

Передбачено.
Перерахунок
Не передбачено
процентів не
здійснюється
Встановлюється відповідним рішенням АТ «Банк інвестицій та заощаджень» з оприлюдненням відповідної інформації у місцях
надання послуг Банком та на офіційному сайті Банку www.bisbank.com.ua у розділі «Депозити»
Не застосовується

*розмір процентної ставки при достроковому поверненні депозиту «Гостинний»:
№

Фактичний строк розміщення
депозиту

1
2
3
4
5

Менше 30 днів (включно)
Від 31 до 89 днів
Від 90 до 179 днів
Від 180 до 369 днів
Від 370 до 555 днів

Фактична (знижена) процентна ставка
Гривня
1%
2%
3%
5%
7%

Долар США
0,5%
1%
1,5%
3%
4%

Євро
0,5%
1%
1,5%
3%
4%

