
UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR UAH USD EUR

"ПРИБУТКОВИЙ" - - - - - - - - - 0,50% 0,20% - 0,50% 0,20% - - - -

"ОПТИМАЛЬНИЙ" - - - - - - - - - 0,50% 0,20% - 0,50% 0,20% - - - -

"FAMILY&FRIENDS" - - - - - - - - - 0,50% 0,20% - 0,50% 0,20% - - - -

"ПРИБУТКОВИЙ" 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% -

"ОПТИМАЛЬНИЙ" 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% - 0,50% 0,25% -

* Розмір процентних ставок вказано до оподаткування

Розмір бонусних процентних ставок до основної ставки за строковим Вкладом 

Депозит

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»

(загальні умови 
обслуговування)

Тарифний пакет 
«START»

Тарифний пакет 
«SMART»

Тарифний пакет 
«VIP»

Тарифний пакет 
«ELITE»

Примітки

% річних* % річних*

Розмір Бонусу є незмінним протягом дії Договору банківського 
вкладу. При цьому при пролонгації розмір Бонусу встановлюється у 
розмірі, який діє на момент такої пролонгації. 

Тарифний пакет 
«Правильна карта»

% річних*% річних* % річних* % річних*

Розмір бонусної процентної ставки до основної ставки за Вкладом при обслуговуванні клієнта на одному з Тарифних пакетів  

1. Бонус (бонусна процентна ставка до основної ставки за Вкладом) 
нараховується на суму Вкладу під час перебування Клієнта на 
Пакетному Обслуговуванні. При зміні Тарифного пакету, на якому 
обслуговується Клієнт, під час дії Вкладу, розмір бонусної ставки 
змінюється з наступного місяця з дати початку дії Вкладу (якщо така 
дата припадає на вихідний день, то з першого наступного робочого 
дня за датою відкриття Вкладу);
При цьому на момент розміщення коштів на Вклад або при пролонгації 
діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися на одному з Пакетів 
цінових умов.
2. Розмір Бонусу є незмінним протягом дії Договору банківського 
вкладу. При цьому при пролонгації розмір Бонусу встановлюється у 
розмірі, який діє на момент такої пролонгації в тарифах Банку.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не враховується (в т.ч. і 
вже нарахований).
4. Бонус встановлюється при відкритті Вкладу (в залежності від 
відсутності/наявності заборгованості за обслуговування на 
Тарифному пакеті у Клієнта на цю дату) і продовжується/скасовується 
(в залежності від відсутності/наявності заборгованості за 
обслуговування на Тарифному пакеті у Клієнта на цю дату) кожного 
місяця датою відкриття Вкладу (якщо така дата припадає на вихідний 
день, то першого наступного робочого дня за датою відкриття 
Вкладу) протягом терміну дії Вкладу.
5.Бонус за користування тарифним пакетом SMART при пролонгації 
вкладів з 15.02.2022р. - 0,00%                                                                                    

Розмір бонусної процентної ставки до основної ставки за Вкладом для договорів укладених засобами системи онлайн-банкінг від KredoBank:


