
до 30 днів від 31 - 60 днів від 61 – 92 днів від 93 -183 днів від 184 -365 днів понад 365 днів

UAH 15,0/ 16,0*/ 16,5**/ 17,0*** 16,5/ 17,0*/ 17,5** 16,5/ 17,0*/ 17,5** 18,0                          18,5                          16,0                          ні так ні

USD 0,3                                               0,5                            0,8* 1,0                            1,5** 1,0                            ні так ні

EUR 0,1                                               0,2                            0,3* 0,5                            0,8                            1,0                            ні так ні

UAH 14,0/ 16,0** 15,0 /16,0* 15,0/ 16,0* 17,0                          17,5                          15,5                          ні так ні

USD 0,2                                               0,3                            0,6* 0,8                            1,2                            1,1** ні так ні

EUR 0,1                                               0,2                            0,3* 0,4                            0,7                            0,8                            ні так ні

UAH 7,0                                               8,0                            8,5                            9,0                            9,5                            10,0                          ні так так

USD -                                               -                            -                            -                            -                            -                            ні так так

EUR -                                               -                            -                            -                            -                            -                            ні так так

UAH 6,0                                               7,5                            8,0                            8,5                            9,0                            9,5                            ні так так

USD -                                               -                            -                            -                            -                            -                            ні так так

EUR -                                               -                            -                            -                            -                            -                            ні так так

Умови сплати відсотків при достроковому поверненні вкладу

UAH 1,0                                              1,0                           1,0                           1,0                           2,0                           2,0                           

USD -                                              -                           -                           -                           -                           -                           

EUR -                                              -                           -                           -                           -                           -                           

від 4 до 6 днів від 7 до 13 днів від 14 до 31 дня Від 32 до 92 днів

100 000 5,00                                             6,00                          7,00                          8,00                          так так так

Назва вкладу валюта

мінімальн

а сума 

вкладу

Строк Генерального 

договору банківського 

вкладу  

Строк розміщення 

вкладу

Значення річної 

процентної ставки
поповнення пролонгація

дострокове 

розірвання 

UAH 500 000 до 12 місяців від 1 до 3 днів 6,0                            ні ні ні

* – ставка застосовується в разі розміщення депозиту в обсязі:

·         у гривні - 1,0 млн. грн. до 4,9 млн.;

·         у доларах США – 500 тис. доларів США та більше;

·         в ЄВРО – 500 тис. ЄВРО та більше.

** – ставка застосовується в разі розміщення депозиту в обсязі:

·         у гривні - 5,0 млн. грн. до 30,0 млн.;

·         у доларах США – 100 тис. доларів США та більше.

*** – ставка застосовується в разі розміщення депозиту в обсязі:

у  гривні - 30,0 млн. грн. та більше.

пролонгація
дострокове 

розірвання 

Виплата відсотків в кінці 

строку

Щомісячна виплата 

відсотків

Тип вкладу валюта

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ (ДЕПОЗИТІВ) У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФО-П, ЩО ДІЮТЬ З 06  БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ

Виплата відсотків в кінці 

строку

Щомісячна виплата 

відсотків

Строковий банківський 

вклад для клієнтів 

корпоративного бізнесу

 «Депозитна лінія» 

Короткостроковий 

банківський вклад 

пролонгація
дострокове 

розірвання 

UAH

Назва вкладу валюта

мінімальн

а сума 

вкладу

Строк вкладу та значення річної процентної ставки

поповнення

мінімальн

а сума 

вкладу

Строк вкладу та значення річної процентної ставки
поповнення


