
№ Назва Вкладу «ОТРИМАЙ РАЗОМ З НАМИ!» "Сім" "Депозитна лінія"

1 Строк розміщення 6 місяців 7 днів 12 місяців

2 Валюта Гривня
Гривня, Долар США, 

Євро

Гривня, Долар 

США

3
Мінімальна сума 

початкового внеску
5000,00 гривень

1000 грн.; 200 доларів 

США; 200 євро

1000 грн.; 100 

доларів США 

4
Періодичність 

виплати процентів

 по закінченню строку дії вкладу 

(капіталізація процентів) 

по закінченню строку 

дії вкладу 

(капіталізація 

процентів) 

щомісяця

5

Автоматичне 

продовження строку 

розміщення 

(автопролонгація)

Без пролонгації

Кількість 

автопролонгацій не 

обмежується

Кількість 

автопролонгацій не 

обмежується

6

Капіталізація 

процентів 

(приєднання до суми 

Вкладу)

передбачено передбачено не передбачено

7
Можливість 

поповнення

З правом поповнення з дня 

фактичного внесення Вкладником 

суми Вкладу, окрім останнього місяця 

дії Вкладу

передбачено передбачено

8
Можливість 

часткового зняття
не передбачено не передбачено

передбачено 

часткове або повне 

зняття без втрати 

нарахованих 

відсотків

9

Дострокове 

повернення за 

ініціативою 

Вкладника

Не можливе, крім випадків, 

передбачених законодавством 

України

Не можливе

можливе, без 

втрати нарахованих 

процентів 

10

Послуга 

регулярного 

перерахування 

коштів

передбачено передбачено передбачено

11

Строк внесення 

суми початкового 

внеску на 

Депозитний рахунок

В день оформлення Вкладу
В день оформлення 

Вкладу

В день оформлення 

Вкладу

Виплата процентів в кінці строку 

(капіталізація) 

6 місяців 3 місяці 6 місяців 12 місяців 3 місяці 6 місяців 12 місяців

від 92 до 183 

днів 

(включно)

від 184 до 367 

днів 

(включно)

від  368 до 

400 днів 

(включно)

3 місяці 6 місяців 12 місяців

гривня 15,0%/15,5%*** 13,0/13,5*                13,5/14,0*                14,0/14,5*                    11,5/12,0*                                              12,0/12,5*                                           12,5/13,0*                                  12,7/13,5*  13,5/14,0* 14,0/14,5*   10,5/11,0*                            11,0/11,5*                         11,5/12,0*                        12,0/12,5*                         12,5/13,0*                        12,8/13,3*                        10,0/10,5*                        10,0 14,5 16,0/17,0** 16,0

долар США -   2,5/2,75*                         2,75/3,0*                      3,0/3,25*                           1,25/1,5*                            1,5/1,75*                      1,75/2,0*                      2,25/2,5* 2,75/3,25* 3,0/3,25*  2,0/2,25*                        2,25/2,5*                          2,5/2,75*                         2,25/2,5*                        2,5/2,75*                          2,75/3,0*                        2,25/2,5*                        1,0 - - -

євро - 1,75/2,0**                            2,0/2,25*                    2,25/2,5*                   1,0/1,25*                         1,25/1,5*                      1,5/1,75*                      1,5/1,75* 2,0/2,25* 2,25/2,5* -    1,5/1,75*                          1,75/2,0*                          1,5/1,75*                        1,75/2,0*                        2,0/2,25*                        1,5/1,75*                        - - - -

гривня 12,5/13,0*             13,0/13,5*       13,5/14,0*        11,0/11,5*  11,5/12,0*   12,0/12,5*         14,0 15,0/16,0** 15,5

долар США 2,0/2,25*             2,25/2,5*         2,5/2,75*            1,0/1,25*      1,25/1,5*      1,5/1,75*       - - -

євро 1,25/1,5*      1,5/1,75*          1,75/2,0*         0,5/1,0*     1,0/1,25 *         1,25/1,5*         - - -

13
Канал продажу 

Вкладу

не передбачено

не передбачено

не передбачено

Не можливе, крім випадків, передбачених 

законодавством України

не передбачено

Шановний клієнт!

АТ «МОТОР-БАНК» пропонує Вам розміщення Депозитів для фізичних осіб на наступних умовах

100,00 грн.

Гривня

3, 6, 12 місяців

"Активний пенсіонер"

Гривня, Долар США, Євро

1000 грн.; 200 доларів США; 200 євро

Гривня, Долар США, Євро Гривня, Долар США, ЄвроГривня, Долар США, Євро

10,0 грн.; 5,0 доларів США; 5,0 євро 10,0 грн.; 5,0 доларів США; 5,0 євро1000 грн.; 200 доларів США; 200 євро

"Накопичувальний" "Накопичувальний строковий""Класичний"

на вибір Клієнта:

по закінченню строку дії Вкладу або 

щомісячно

Кількість автопролонгацій не обмежується

не передбачено

З правом поповнення, без обмежень (окрім 

останнього місяця дії вкладу).                  В 

останній місяць - не більш ніж 5000 грн.

Виплата процентів в кінці строку

не передбачено

В день оформлення Вкладу

передбачено

Можливе, при цьому проценти 

перераховуються за ставкою 1% річних.

Типові форми договорів банківських вкладів (депозитів)  розміщені за наступним посиланням: http://www.motor-bank.ua/private-clients/deposit/

Процентна ставка* 3 місяці 6 місяців 12 місяців 7 днів

Процентні ставки встановлюються відповідним рішенням Тарифного комітету АТ «МОТОР-БАНК» з оприлюдненням відповідної інформації у місцях надання послуг Банком та/або на Сайті Банку за наступним посиланням: http://motor-bank.ua/private-clients/deposit/

12 місяців

Виплата процентів щомісяця

Відділення АТ "МОТОР-БАНК" - за умови 

наявності посвідчення, яке підтверджує 

отримання будь-якої пенсії, передбаченої 

Законом України «Про пенсійне 

забезпечення»

Виплата процентів щомісяця

*** Ставка застосовується у разі розміщення  на депозит «нових» коштів клієнта. «Нові» кошти клієнта – це кошти, які не знаходились на депозитних рахунках клієнта в АТ «МОТОР-БАНК» протягом останніх 6 (шести) місяців до дати розміщення вкладу.

Можливе, при цьому проценти 

перераховуються за ставкою 2% річних 

(для вкладів у гривні) або 0,1% річних 

(для вкладів у доларах США/євро), якщо 

сума Вкладу знаходилась на депозитному 

рахунку менш ніж 6 місяців; половина 

процентної ставки  - якщо сума Вкладу 

знаходилась на депозитному рахунку 

більше 6 місяців

не передбачено

*   - ставка застосовується в разі розміщення депозиту в обсязі:

     -  у гривні – від 1,0 млн. гривень та більше;

     -  у доларах США – 100,0 тис. доларів США та більше;

     -  в ЄВРО – від 100,0 тис. ЄВРО та більше. 

** якщо сума вкладу (депозиту) складає 100,0 тис. грн. та більше

Виплата процентів в кінці строку

Виплата процентів щомісяця Виплата процентів щомісяця

В день оформлення Вкладу

Відділення АТ "МОТОР-БАНК" та Система інтернет-банкінгу «МОТОР Online»

передбачено передбаченоне передбачено

на вибір Клієнта:

по закінченню строку дії Вкладу або 

щомісячно

12 місяців

Кількість автопролонгацій не 

обмежується

не передбачено

не передбачено

не передбачено

Не можливе, крім випадків, 

передбачених законодавством України

Виплата процентів в кінці строку

В день оформлення Вкладу

3 місяці

 по закінченню строку дії вкладу 

(капіталізація процентів) 

 по закінченню строку дії вкладу 

(капіталізація процентів) 

на вибір Клієнта:

по закінченню строку дії Вкладу або 

щомісячно

12

передбачено передбачено

З правом поповнення, без обмежень 

(окрім останнього місяця дії вкладу).         

В останній місяць - не більш ніж 5000 

грн., 1000 дол.США , 1000 євро

З правом поповнення, без обмежень 

(окрім останнього місяця дії вкладу). В 

останній місяць - не більш ніж 5000 грн., 

1000 дол.США , 1000 євро

не передбачено

не передбачено не передбаченоне передбачено

Можливе, при цьому проценти 

перераховуються за ставкою 2% річних 

(для вкладів у гривні) або 0,1% річних 

(для вкладів у доларах США/євро), якщо 

сума Вкладу знаходилась на депозитному 

рахунку менш ніж 6 місяців; половина 

процентної ставки  - якщо сума Вкладу 

знаходилась на депозитному рахунку 

більше 6 місяців

Не можливе, крім випадків, передбачених 

законодавством України

В день оформлення Вкладу В день оформлення Вкладу

не передбачено

В день оформлення Вкладу

6 місяців

"Класичний строковий"

3, 6, 12 місяців

Кількість автопролонгацій не 

обмежується

Кількість автопролонгацій не 

обмежується

Кількість автопролонгацій не 

обмежується

3, 6, 12 місяців 3, 6, 12 місяців3, 6, 12 місяців

«Обираєш Ти!»

від 92 до 183 днів (включно);                        

від 184 до 367 днів (включно);                           

від  368 до 400 днів (включно).

Гривня, Долар США, Євро

1000 грн.; 200 доларів США; 200 євро

щомісяця

Кількість автопролонгацій не обмежується


