
Депозитні продукти 

 

1. Депозитний продукт «Вклад з виплатою процентів у кінці строку» 

1.1 Строк розміщення Вкладу Від 93 до 367 календарних днів (включно). 

1.2. Валюта Вкладу Гривня / долари США / євро. 

1.3. Строк внесення суми 

Вкладу на Депозитний 

рахунок 

2 (два) Банківських дні, наступних за днем заповнення розділу 

«Відмітки Банку»/скріплення ЕП уповноваженого представника 

Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

1.4. Можливість поповнення 

Вкладу 

Без можливості поповнення. 

1.5. Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній 

Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, та у день повернення Вкладу (частин 

Вкладу). 

1.6. Виплата процентів на Вклад Виплата процентів на Вклад здійснюється у день повернення 

Вкладу (частин Вкладу). 

1.7. Можливість дострокового 

повернення Вкладу в повній 

сумі 

Вклад розміщується з можливістю або без можливості 

дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу). 

1.8. Можливість повернення  

частин Вкладу 

Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта. 

1.9. Ставка для перерахування 

процентів на Вклад при його 

достроковому поверненні 

- 0,05 процентів річних, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) 

здійснюється раніше середини строку, на який внесено Вклад; 

- ½ ставки для нарахування процентів на Вклад, зазначеної у Заяві 

про розміщення Вкладу, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) 

здійснюється посередині строку, на який внесено Вклад, або 

пізніше. 
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2. Депозитний продукт «Вклад з виплатою процентів щомісяця» 

2.1.  Строк розміщення Вкладу Короткостроковий Вклад Довгостроковий Вклад 

Від 93 до 367 календарних 

днів (включно). 

Від 368 до 2555 календарних днів 

(включно). 

2.2.  Валюта Вкладу Гривня / долари США / євро. 

2.3.  Строк внесення суми Вкладу 

на Депозитний рахунок 

2 (два) Банківських дні, наступних за днем заповнення розділу 

«Відмітки Банку»/скріплення ЕП уповноваженого представника 

Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

2.4.  Можливість поповнення 

Вкладу 

Без можливості поповнення. 

2.5.  Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на 

Вклад здійснюється в 

останній Банківський день 

кожного місяця, в якому 

Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, та у 

день повернення Вкладу 

(частин Вкладу). 

Нарахування процентів на Вклад 

здійснюється в останній 

Банківський день кожного місяця, 

в якому Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, у перший  

Банківський день  кожного 

Поточного періоду (окрім 

першого Поточного періоду, а 

також у день повернення Вкладу 

(частини Вкладу). 

2.6.  Виплата процентів на Вклад Виплата процентів на Вклад 

здійснюється не пізніше 

першого Банківського дня, 

наступного за днем їх 

нарахування. 

Виплата процентів на Вклад 

здійснюється не пізніше першого 

Банківського дня, наступного за 

днем їх нарахування, у перший 

Банківський день кожного 

Поточного періоду (окрім 

першого Поточного періоду) та у 

день повернення Вкладу. 

2.7.  Можливість дострокового 

повернення Вкладу в повній 

сумі 

Вклад розміщується з можливістю або без можливості 

дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу). 

2.8.  Можливість повернення  

частин Вкладу 

Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта. 

2.9. Ставка для перерахування 

процентів на Вклад при його 

достроковому поверненні 

- 0,05 процентів річних, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше 

середини строку, на який 

внесено Вклад; 

- ½ ставки для нарахування 

процентів на Вклад, 

зазначеної у Заяві про 

розміщення Вкладу, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється 

посередині строку, на який 

внесено Вклад, або пізніше. 

- 0,05 процентів річних, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше 

середини Поточного періоду; 

 - ½ ставки для нарахування 

процентів на Вклад, яка діятиме 

за Вкладом у відповідному 

Поточному періоді, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється посередині 

Поточного періоду або пізніше.  

Сума процентів на Вклад, 

нарахованих у Попередніх 

періодах, не перераховується. 
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3. Депозитний продукт «Вклад з капіталізацією процентів» 

3.1.  Строк розміщення Вкладу Короткостроковий Вклад Довгостроковий Вклад 

Від 93 до 367 календарних днів 

(включно). 

Від 368 до 2555 календарних днів 

(включно). 

3.2.  Валюта Вкладу Гривня / долари США / євро  

3.3.  Строк внесення суми 

первинного розміру 

Вкладу на Депозитний 

рахунок 

2 (два) Банківських дні, наступних за днем заповнення розділу 

«Відмітки Банку»/скріплення ЕП уповноваженого представника 

Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

3.4.  Можливість поповнення 

Вкладу 

Поповнення Вкладу Клієнтом 

допускається не пізніше ніж за 

60 (шістдесят) календарних днів 

до закінчення строку 

розміщення Вкладу (без 

обмеження кількості та сум 

поповнень Вкладу). 

Поповнення Вкладу Клієнтом 

допускається не пізніше ніж за 60 

(шістдесят) календарних днів до 

закінчення Поточного періоду 

(без обмеження кількості та сум 

поповнень Вкладу). 

3.5.  Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на 

Вклад здійснюється в останній 

Банківський день кожного 

місяця, в якому Вклад 

обліковується на Депозитному 

рахунку, а також у день 

повернення Вкладу (частин 

Вкладу). 

Нарахування процентів на Вклад 

здійснюється в останній 

Банківський день кожного місяця, 

в якому Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, в перший 

Банківський день кожного 

Поточного періоду (окрім 

першого Поточного періоду), а 

також у день повернення Вкладу 

(частин Вкладу).  

3.6.  Виплата процентів на 

Вклад 

Виплата процентів на Вклад здійснюється не пізніше першого 

Банківського дня, наступного за днем їх нарахування, шляхом їх 

зарахування на Депозитний рахунок (для поповнення Вкладу). 

3.7.  Можливість дострокового 

повернення Вкладу в 

повній сумі 

Вклад розміщується з можливістю або без можливості дострокового 

повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу). 

3.8.  Можливість повернення  

частин Вкладу 

Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта. 

3.9.  Ставка для перерахування 

процентів на Вклад при 

його достроковому 

поверненні 

- 0,05 процентів річних, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше 

середини строку, на який 

внесено Вклад; 

- ½ ставки для нарахування 

процентів на Вклад, зазначеної 

у Заяві про розміщення Вкладу, 

якщо повернення Вкладу 

(частини Вкладу) здійснюється 

посередині строку, на який 

внесено Вклад, або пізніше. 

- 0,05 процентів річних, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється раніше 

середини Поточного періоду; 

 - ½ ставки для нарахування 

процентів на Вклад, яка діятиме 

за Вкладом у відповідному 

Поточному періоді, якщо 

повернення Вкладу (частини 

Вкладу) здійснюється посередині 

Поточного періоду або пізніше.  

Сума процентів на Вклад, 

нарахованих у Попередніх 

періодах, не перераховується. 
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4. Депозитний продукт «Вклад з виплатою процентів щорічно» 

4.1.  Строк розміщення Вкладу: Від 368 до 2555 календарних днів (включно). 

4.2.  Валюта Вкладу Гривня / долари США / євро  

4.3.  Строк внесення суми 

первинного розміру Вкладу 

на Депозитний рахунок 

2 (два) Банківських дні, наступних за днем заповнення розділу 

«Відмітки Банку»/скріплення ЕП уповноваженого представника 

Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

4.4.  Можливість поповнення 

Вкладу 

Без можливості поповнення. 

4.5.  Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній 

Банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, у перший Банківський день кожного 

Поточного періоду (окрім першого Поточного періоду), а також у 

день повернення Вкладу (частин Вкладу). 

4.6.  Виплата процентів на Вклад Виплата нарахованих процентів на Вклад здійснюється у перший  

Банківський день кожного Поточного періоду (окрім першого 

Поточного періоду) та у день повернення Вкладу (частин Вкладу). 

4.7.  Можливість дострокового 

повернення Вкладу в повній 

сумі 

Вклад розміщується з можливістю або без можливості 

дострокового повернення Вкладу Клієнту (на його вимогу). 

4.8.  Можливість повернення  

частин Вкладу 

Без можливості повернення частин Вкладу на вимогу Клієнта. 

4.9.  Ставка для перерахування 

процентів на Вклад при його 

достроковому поверненні 

- 0,05 процентів річних, якщо повернення Вкладу (частини Вкладу) 

здійснюється раніше середини Поточного періоду; 

 - ½ ставки для нарахування процентів на Вклад, яка діятиме за 

Вкладом у відповідному Поточному періоді, якщо повернення 

Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині Поточного 

періоду або пізніше.  

Сума процентів на Вклад, нарахованих у Попередніх періодах, не 

перераховується. 
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5. Депозитний продукт «Вклад «Депозитна лінія» 

5.1.  Строк розміщення Вкладу: Короткостроковий Вклад Довгостроковий Вклад 

Від 276 до 367 календарних 

днів (включно). 

Від 368 до 2555 календарних днів 

(включно). 

5.2.  Первинний розмір  Вкладу Не менше за суму Мінімального незнижуваного залишку, 

зазначеного у Заяві про розміщення Вкладу. 

5.3.  Строк внесення суми 

первинного розміру Вкладу 

на Депозитний рахунок 

Не пізніше наступного Банківського дня за днем заповнення 

розділу «Відмітки Банку»/ скріплення ЕП уповноваженого 

представника Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

5.4.  Можливість поповнення 

Вкладу 

З можливістю поповнення суми Вкладу, за умови, що сума Вкладу 

на Депозитному рахунку не перевищуватиме Максимальний розмір 

Вкладу, зазначений у Заяві про розміщення Вкладу, без обмеження 

кількості таких поповнень. 

5.5.  Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на 

Вклад здійснюється в 

останній Банківський день 

кожного місяця, в якому 

Вклад обліковується на 

Депозитному рахунку, та у 

день повернення Вкладу. 

Нарахування процентів на Вклад 

здійснюється в останній 

Банківський день місяця, в якому 

Вклад обліковується на Рахунку, у 

перший Банківський день кожного 

Поточного періоду (окрім першого 

Поточного періоду), а також в день 

повернення Вкладу. 

5.6.  Виплата процентів на Вклад Виплата процентів на Вклад 

здійснюється не пізніше 

першого Банківського дня, 

наступного за днем їх 

нарахування. 

Виплата процентів на Вклад 

здійснюється не пізніше першого 

Банківського дня, наступного за 

днем їх нарахування, у перший 

Банківський день кожного 

Поточного періоду (окрім першого 

Поточного періоду), або у термін 

повернення Вкладу, визначений в 

Заяві про розміщення Вкладу. 

5.7.  Можливість дострокового 

повернення Вкладу в повній 

сумі 

Вклад розміщується з можливістю дострокового повернення 

Вкладу Клієнту (на його вимогу). Отримання Банком заяви на 

повернення всієї суми або частини Вкладу, що включає в себе всю 

суму або частину Мінімального незнижуваного залишку, 

вважається достроковим поверненням Вкладу. 

5.8.  Можливість повернення  

частин Вкладу 

З можливістю повернення частин Вкладу за умови, що сума 

Вкладу, яка залишиться на Депозитному рахунку, не буде меншою 

за розмір Мінімального незнижуваного залишку, зазначеного у 

Заяві про розміщення Вкладу. 

Повернення з Депозитного рахунка частин Вкладу здійснюється 

Банком протягом 2 (двох) робочих днів Банку або протягом 

наступного робочого дня Банку (залежно від варіанту, обраного 

Клієнтом у Заяві про розміщення Вкладу) після дня отримання від 

Клієнта заяв на повернення частин Вкладу. 

5.9.  Ставка для перерахування 

процентів на Вклад при 

його достроковому 

поверненні 

- 0,05% річних. Перерахунку 

підлягає сума процентів, 

нарахована на суму 

Мінімального 

незнижуваного залишку 

- 0,05% річних. Перерахунку 

підлягає сума процентів, 

нарахована на суму Мінімального 

незнижуваного залишку в 

Поточному періоді. Сума процентів 

на Вклад, нарахованих у попередніх 
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періодах не перераховується.  

5.10.  Мінімальний  

незнижуваний залишок 

Мінімальна сума коштів, яка повинна обліковуватися на 

Депозитному рахунку протягом усього строку розміщення Вкладу, 

розмір якої зазначається у Заяві про розміщення Вкладу. 

5.11.  Максимальний розмір 

Вкладу 

Максимальна сума коштів, яка може обліковуватись на 

Депозитному рахунку протягом усього строку розміщення Вкладу, 

розмір якої зазначається у Заяві про розміщення Вкладу. 

5.12.  Співвідношення 

Мінімального 

незнижуваного залишку і 

Максимального розміру 

Вкладу 

Валюта Мінімальний 

незнижуваний 

залишок 

Максимальний розмір 

Вкладу 

гривня 10 000,00 100 000,00 

гривня  10 000,00  100 000,00 

гривня  50 000,00  500 000,00 

гривня  100 000,00 1 000 000,00 

гривня  500 000,00 5 000 000,00 

гривня 1 000 000,00 10 000 000,00 

долари США  2 000,00  20 000,00 

долари США  10 000,00  100 000,00 

долари США  20 000,00  200 000,00 

долари США  100 000,00 1 000 000,00 

долари США  200 000,00 2 000 000,00 

долари США  500 000,00 5 000 000,00 

євро  2 000,00  20 000,00 

євро  10 000,00 100 000,00 

євро  20 000,00  200 000,00 

євро  100 000,00 1 000 000,00 

євро  200 000,00 2 000 000,00 

євро  500 000,00 5 000 000,00 
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6. Депозитний продукт «Вклад «Генеральний депозит» 

6.1. Строк дії Вкладу 365 календарних днів 

6.2. Строк розміщення Траншу Від 4 до 92 календарних днів (включно) 

6.3. Валюта Вкладу Гривня / долари США / євро  

6.4. Сума Вкладу Сума Вкладу складається з усіх Траншів, що внесені і 

обліковуються на Депозитному рахунку на підставі Заяв про 

розміщення траншів. 

6.5. Можливість поповнення 

суми Вкладу 

Допускається шляхом внесення Траншів на підставі Заяв про 

розміщення траншів. 

6.6. Умови внесення першого 

Траншу за Вкладом 

15 (п’ятнадцять) Банківських днів, наступних за днем заповнення 

розділу «Відмітки Банку»/ скріплення ЕП уповноваженого 

представника Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

6.7. Строк внесення другого та 

наступних Траншів за 

Вкладом  

У день погодження Банком Заяви про розміщення траншу 

(заповнення розділу «Відмітки Банку»/скріплення ЕП 

уповноваженого представника Банку Заяви про розміщення 

Вкладу). 

6.8.  Нарахування процентів на 

Вклад 

Нарахування процентів на кожний Транш здійснюється в останній 

Банківський день кожного місяця, в якому такий Транш 

обліковується на Депозитному рахунку, а також у день повернення 

такого Траншу (частини Траншу). 

6.9. Виплата процентів на Вклад Виплату процентів на кожний Транш (частину Траншу) Банк 

здійснює у день повернення такого Траншу (частини Траншу). 

6.10 Можливість дострокового 

повернення Траншу в повній 

сумі 

Вклад розміщується з можливістю або без можливості 

дострокового повернення Траншів Клієнту (на його вимогу). 

6.11. Можливість  повернення  

частини Траншу 

Без можливості повернення частини Траншу на вимогу Клієнта 

протягом строку розміщення Траншу. 

6.12. Ставка для перерахування 

процентів при  

достроковому поверненні 

Траншу 

- 0,05 процентів річних, якщо повернення Траншу (частини 

Траншу) здійснюється раніше середини строку на який внесено 

Транш; 

- ½ ставки, зазначеної у Заяві про розміщення траншу, якщо 

повернення Вкладу (частини Вкладу) здійснюється посередині 

строку, на який внесено Вклад, або пізніше. 

6.13. Інші умови У разі невиконання Клієнтом умов щодо строків внесення Траншів 

за Вкладом,  Банк закриває Депозитний рахунок Клієнта. 
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7. Депозитний продукт «Вклад «Генеральний депозит з  виплатою фіксованого доходу» 

7.1. Строк дії Вкладу 365 календарних днів 

7.2. Строк розміщення Траншу Від 1 до 3 календарних днів (включно) 

7.3. Валюта Вкладу Гривня 

7.4. Сума Вкладу Сума Вкладу складається з усіх Траншів, що внесені і 

обліковуються на Депозитному рахунку на підставі Заяв про 

розміщення Траншів. 

7.5. Можливість поповнення  

суми Вкладу 

Допускається шляхом внесення Траншів на підставі Заяв про 

розміщення Траншів. 

Допускається наявність декількох Траншів, що діють одночасно. 

7.6. Умови внесення першого 

Траншу за Вкладом 

15 (п’ятнадцять) Банківських днів, наступних за днем заповнення 

розділу «Відмітки Банку»/ скріплення ЕП уповноваженого 

представника Банку Заяви про розміщення Вкладу. 

7.7. Строк внесення другого та 

наступних Траншів за 

Вкладом 

У день погодження Банком Заяви про розміщення траншу 

(заповнення розділу «Відмітки Банку»/скріплення ЕП 

уповноваженого представника Банку Заяви про розміщення 

Вкладу). 

7.8. Розмір Фіксованого доходу  Визначається для кожного Траншу окремо у відповідних Заявах 

про розміщення траншів.  

7.9. Виплата фіксованого доходу Виплату фіксованого доходу на кожний Транш Банк здійснює у 

день повернення такого Траншу. 

7.10. Можливість дострокового  

повернення Траншу 

Без можливості дострокового повернення Траншу на вимогу 

Клієнта.  

7.11. Розмір Фіксованого доходу 

при  достроковому 

поверненні Вкладу/Траншу 

5,00 (п’ять) гривень 00 копійок. 

7.12. Інші умови У разі невиконання Клієнтом умов щодо строків внесення Траншів 

за Вкладом,  Банк закриває Депозитний рахунок Клієнта. 
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