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3 місяці 15,50 15,00 1,00 0,90 - -

6 місяців 15,00 14,50 1,25 1,15 0,55 0,50

12 місяців 15,00 14,50 1,50 1,40 0,65 0,60

вкінці терміну за повні місяці
1 вкінці терміну за повні місяці

1 вкінці терміну за повні місяці
1

12 місяців 13,00 10,00 1,10 0,60 0,45 0,25

1 - 
пільгова ставка при достроковому розірванні за повні місяці не враховує розміщення через систему KredoDirect та бонус за Тарифний пакет
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виплата %

в кінці терміну

виплата %
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1 місяць - - - -

3 місяці 14,50 14,00 0,80 0,70 - -

6 місяців 14,00 13,50 1,05 0,95 0,45 0,40

12 місяців 14,00 13,50 1,30 1,20 0,55 0,50

6 місяців

12 місяців

сума коштів на рахунку

до 99 999,99 грн. / 

19 999,99 USD/EUR (включно)

від 100 000 грн. / 20 000,00 USD/EUR

до 499 999,99 грн. / 99 999,99 (включно)

від 500 000 грн. / 100 000 USD/EUR

13,00

НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ - депозит, який передбачає поповнення, капіталізацію та пільгову ставку при достроковому закритті вкладу 

                                       за повні місяці перебування коштів на депозиті

грн., % річних $, % річних €, % річних

з 03 вересня 2019 року

виплата % щомісяця виплата % щомісяця

Вклади від КРЕДОБАНКу

€, % річних

$, % річних

ПРИБУТКОВИЙ - депозит, який дозволяє отримувати максимальний дохід. Вклад не передбачає можливості дострокового повернення

ОЩАДНИЙ РАХУНОК "КИШЕНЯ" - рахунок, до якого видається Банківська платіжна картка та який забезпечує свободу 

                    у користуванні коштами. Прогресивна процентна ставка, в залежності від залишку коштів на рахунку. При знятті коштів 

                    з рахунку нараховані проценти зберігаються. 

                    Вказана процентна ставка діє також для "Вкладу на вимогу "КИШЕНЯ" у всіх валютах та "Ощадного рахунку 

                    "КИШЕНЯ" пенсійний"  в гривні

* процентна ставка при пролонгації вкладів в іноземній валюті укладених до 01.02.2017 з терміном розміщення 1, 9 міс. та 2 роки буде рівна ставці "При достроковому 

       розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

** процентна ставка при пролонгації вкладів у євро укладених до 01.10.2018 з терміном розміщення 1, 3 міс. буде рівна ставці "При достроковому розірванні 

       за ініціативою Клієнта" 0,01%

виплата % щомісяця

грн., % річних $, % річних €, % річних

грн., % річних

грн., % річних

ОПТИМАЛЬНИЙ - депозит, який дозволяє отримувати проценти щомісяця або вкінці терміну. Вклад передбачає дострокове закриття, 

                               але не передбачає можливості поповнення

€, % річних

грн., % річних

FAMILY&FRIENDS - передбачений для клієнтів, що бажають отримувати ще більше доходу разом із своїми близькими та друзями або ж 

                                 отримувати бонус від розміщення своїх власних додаткових коштів.

15,00

15,00

$, % річних

1,25

1,50

для вкладів "Прибутковий", "Оптимальний", "Накопичувальний" укладених через систему KredoDirect процентна ставка підвищується на:

 + 1% в гривні

 + 0,25% в доларах США 

 + 0,1% в євро

8,00

9,00

10,00

$, % річних

0,55

0,65

0,10

€, % річних

0,10

+0,25%
+1%

+0,1%


