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Валюта Категорія внеску
 за мінімальною сумою 

Відсоткова ставка, річних. Виплата % щомісяця

1 міс.** 3 міс.** 6 міс.** 9 міс.** 12 міс.** 18 міс.**

UAH від 500 10,0% 13,0% 14,0% 14,5% 15,0% 15,0%
USD від 100 - 0,5% 0,8% 1,0% 1,2% 1,5%
EUR від 100 - 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%

Валюта Категорія внеску
 за мінімальною сумою 

Відсоткова ставка, річних. Виплата % щомісяця

1 міс.** 3 міс.** 6 міс.** 9 міс.** 12 міс.** 18 міс.**

UAH від 500 12,0% 15,0% 16,0% 16,5% 17,0% 17,0%

Валюта
Категорія внеску
за мінімальною 

сумою

Відсоткова ставка, річних.
Щомісячна капіталізація %

3 міс.** 6 міс.**

UAH від 5 000 12,5% 13,5%
USD від 100 0,45% 0,7%
EUR від 100 0,45% 0,5%

«ВІЛЬНИЙ»

«ДОХІДНИЙ»

«НАДІЙНИЙ»

«НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ»
Депозит із можливістю поповнення та зняття всієї суми будь-коли без 
розірвання договору зі збереженням усіх нарахованих відсотків. Дає абсо-
лютну свободу в управлінні коштами. З автотичним продовженням.   

Депозит з максимальною відсотковою ставкою.
Умови депозиту не передбачають його поповнення та/або дострокове повернення.

Депозит з максимальною відсотковою ставкою. Умови депозиту не передбачають його поповнення  та/або дострокове повернен-
ня. Цей депозит може бути оформлений тільки клієнтом Банку, який отримав через АТ «ПУМБ» виплату відшкодування від Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб.

Валюта
Категорія внеску
 за мінімальною 

сумою 

Відсоткова ставка, річних.         
Виплата % щомісяця 

3 міс.**

USD від 100 0,1%
EUR від 100 0,1%

Валюта
Категорія внеску
 за мінімальною 

сумою 

Відсоткова ставка, річних.         
Виплата % щомісяця

3 міс.**

UAH від 100 10,0%
USD від 10 0,4%
EUR від 10 0,4%

«ВАЛЮТНИЙ»«СПОКІЙНИЙ»
Депозит може бути оформлений тільки шляхом продажу клієнту безготівкової 
валюти USD/EUR за рахунок коштів в UAH. Депозит без можливості поповнен-
ня, часткового зняття й автоматичного продовження строку. Депозит без права 
дострокового повернення.

Депозит призначений для отримання високого доходу. З можливістю попо-
внення, автоматичного продовженя та правом дострокового розірвання із збе-
реженням усіх нарахованих відсотків. Без можливості часткового зняття.

Депозит з високою процентною ставкою і можливістю поповнення без обме-
жень по сумі. Умови депозиту не передбачають дострокове повернення.

Строкові депозити

В рамках пакетних продажів

Інформація актуальна станом на 19.04.2023 р.
Всі процентні ставки вказані без урахування бонусу за лояльність, а також до оподаткування,
передбаченого чинним законодавством України.
* Мається на увазі бонус за лояльність: +1% в UAH.
** Під терміном 1 місяць мається на увазі розміщення вкладу на 30 днів, 3 міс.- 93 дні, 6 міс.- 184 дні, 9 міс.- 274 дні., 
12 міс.- 367 днів, 18 міс. - 548 днів.

АТ «ПУМБ». Держ. Реєстр. банків №73 від 23.12.1991р. Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

Валюта
Категорія внеску
за мінімальною 

сумою

Відсоткова ставка, річних.
Виплата % щомісяця

1 міс.**

UAH від 100 4,0%

Депозити від Першого Українського
Отримайте високу відсоткову ставку від надійного банку та бонус
при відкритті депозиту в Інтернет-банкінгу «ПУМБ online»*

Телефонуйте зараз:
044 290 7 290
за тарифами Вашого оператора.

www.pumb.ua

Додаткові умови лояльності
Надбавка до відсоткової ставки в UAH +1%:
• при пролонгації діючого вкладу,
• при повторному розміщенні протягом 30 днів після закінчення терміну дії депозиту,
   термін якого стік,
• при розміщенні нового депозиту за наявності діючого вкладу в ПУМБ,
• при розміщенні депозиту через Інтернет-банкінг «ПУМБ online».
Умови лояльності не поширюються на депозити «Скарбничка +», «Надійний» та «Спокійний»

Депозит з поповненнямДепозит до запитання

«СКАРБНИЧКА +» Депозит надається в рамках Пакета послуг спільно з сервісом автоматичного перерахування коштів з карткового рахунку на де-
позит. Депозит з можливістю поповнення до максимального залишку, який становить 1 000 000 UAH. З можливістю дострокового 
розірвання.

Валюта Категорія внеску
 за мінімальною сумою Термін

Відсоткова ставка, річних

% наприкінці терміну

UAH від  0,00 12 міс.** 14,0%


