
Назва депозитного 

продукту

Клієнтський 

сегмент

Валюта 

вкладу 

Мін. сума 

депозиту

Можливі 

строки 

(міс.)

% ставки
Виплата 

процентів

Можливість 

поповнення 

Мін. сума 

поповнення

Можливість 

часткового 

зняття 

Макс. сума 

частк. достр. 

зняття

Умови часткового (повного) дострокового 

повернення

1

3

6

12

1

3

6

12

щомісяця

в кінці строку

6

12

Назва депозитного 

продукту

Клієнтський 

сегмент

Валюта 

вкладу 

Мін. сума 

депозиту

Можливі 

строки 

(міс.)

% ставки
Виплата 

процентів

Можливість 

поповнення 

Мін. сума 

поповнення

Можливість 

часткового 

зняття 

Макс. сума 

часткового 

дострокового 

зняття

Умови часткового (повного) дострокового 

повернення

"Класичний"

(доступний для 

оформлення по 

15.03.2015)

Громадяни України; 

Резиденти України
USD 100.00 12

у разі автоматичної 

пролонгації депозитів 

застосовуються 

процентні ставки по 

депозиту "Спокійний"

в кінці строку
не 

передбачена
0 USD передбачена 0 USD  проценти не перераховуються

"3 в 1"

(доступний для 

оформлення по 

15.03.2015)

Громадяни України; 

Резиденти України
USD 100.00 3

у разі автоматичної 

пролонгації депозитів 

застосовуються 

процентні ставки по 

депозиту "Вільний"

в кінці строку передбачена 50 USD передбачена

50% від суми 

вкладу на дату 

подачи заяви*

 проценти не перераховуються

* Залишок на депозитному рахунку, після часткового дострокового повернення частини вкладу, не може бути меньшим за мінімальну суму депозиту

Умови депозитних продуктів (UAH) (станом на 01.11.2016р.)

передбачена
До мінімальної 

суми депозиту

"Класичний"

(доступний для 

оформлення по 

15.03.2015)

у разі автоматичної 

пролонгації депозитів 

застосовуються 

процентні ставки по 

депозиту "Спокійний"

щомісяця

в кінці строку

Громадяни України;         

Резиденти України
UAH 500.00

не 

передбачена
0 UAH передбачена 0 UAH

 проценти не перераховуються

Умови депозитних продуктів (USD) (станом на 01.11.2016р.)

100 UAH передбачена

50% від суми 

вкладу на дату 

подачи заяви*

"Прогресивний+"

(доступний для 

оформлення по 

13.11.2014)

Громадяни України;         

Резиденти України
UAH 500.00

у разі автоматичної 

пролонгації депозитів 

застосовуються 

процентні ставки по 

депозиту "Спокійний"

в кінці строку
не 

передбачена
0 UAH

  проценти не перераховуються

"3 в 1"

(доступний для 

оформлення по 

15.03.2015)

 проценти не перераховуються

UAH
Громадяни України;         

Резиденти України
500.00 12

у разі автоматичної 

пролонгації депозитів 

застосовуються 

процентні ставки по 

депозиту "Вільний"

передбачена


