
Код 
тарифу/Р

озділ

Вид послуги Примітки

00 Вклад на вимогу «Вільний»

 Річна процентна ставка по залишках коштів по 
вкладу в UAH з сумою залишку  
до 9 999,99  грн.

Річна процентна ставка по залишках коштів по 
вкладу в UAH з сумою залишку  
від 10 000  грн. до 99 999,99грн

Річна процентна ставка по залишках коштів по 
вкладу в UAH з сумою залишку  
від 100 000  грн. до 499 999,99грн

 Річна процентна ставка по залишках коштів по 
вкладу в UAH з сумою залишку  
від 500 000  грн. 

80002
Переказ коштів (часткове, повне) з "Вкладу на 
вимогу" на  поточний рахунок у Банку*

*комісія списується за кожне 
зняття (в т.ч. і за повернення 

коштів  Клієнту в день 
завершення вкладу)

00 Вклад "Стандарт (Особливий)"

UAH USD EUR PLN

Вклад:
- від 50 000 UAH та строком дії:

від  2-х днів ( включно) до 1- го місяця 3,00% - - -

Вклад:
- від 5 000 UAH 
- від 1 000 USD 
- від 1 000 EUR 
- від 1 000 PLN
та строком дії:

від 1 місяця  до 2 місяців 9,50% 0,50% 0,01% 0,01%

від 2 місяців до 3 місяців 9,75% 1,00% 0,01% 0,01%

від 3 місяців до 6 місяців 10,00% 1,00% 0,01% 0,01%

від 6 місяців до 9 місяців 10,50% 1,25% 0,01% 0,01%

від 9 місяців до 12 місяців 10,50% 1,50% 0,01% 0,01%

Вклади

Порядок сплати / нарахуванняВсі Вклади для клієнтів МСБ

Процентні ставки, % річних

безкоштовно

Комісії

UAH

2,00%

Щомісячно - шляхом зарахування 
нарахованих процентів на вклад; а також в 

день повернення суми вкладу (у випадку 
припинення дії договору) -шляхом 

зарахування на поточний рахунок Клієнта, 
відкритий в Банку 

4,00%

При надані послуги з поточного рахунку 
Клієнта, відкритого в Банку 

Щомісячно,  а також в день повернення суми 
вкладу, шляхом зарахування нарахованих 
процентів на поточний рахунок Клієнта

Процентні ставки, % річних

0,00%

1,00%



від 12 місяців до 18 місяців 10,50% 1,75% 0,20% 0,01%

від 18 місяців до 24 місяців 10,50% 1,75% 0,20% 0,01%

від 24 місяці до 30 місяців 10,00% 1,75% 0,20% 0,01%

від 30 місяців до 36 місяців 9,50% 1,75% 0,20% 0,01%

36 місяців ( макс 1096 днів) 9,00% 1,75% 0,20% 0,01%

00 Вклад "Ринковий (Особливий)"

UAH USD EUR PLN

 Вклад:
- від 200 000 UAH
- від 50 000 USD
- від 50 000 EUR                                                   
та строком дії: 

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

1 тиждень (7 днів)

2 тижні (14 днів)

3 тижні (21 день)

1 місяць (30 днів)

2 місяці (61 день)

3 місяці (91 день)

00 Вклад "Накопичувальний (Особливий)"

UAH USD EUR PLN

Вклад:
- від 10000 UAH
- від 1000 USD
- від 1000 EUR                                                        
та строком дії:

6  місяців 10,00% 1,25% 0,01% -

00 Вклад "Стандарт on-line (Особливий)"

Один раз в 3 місяці , а також в день 
повернення вкладу,  шляхом зарахування 

нарахованих процентів на поточний рахунок 
Клієнта

Встановлюється 
щоденно  за 

розпорядженням 
Департаменту 

Казначейства та 
операцій з 

готівкою (ставка 
на 

міжбанківському 
ринку, але не 

менше 2% річних)

Встановлюється 
щоденно  за 

розпорядженням 
Департаменту 
Казначейства 

(ставка на 
міжбанківському 

ринку, але не 
менше 0,1% 

річних)

Встановлюється 
щоденно  за 

розпорядженням 
Департаменту 
Казначейства 

(ставка на 
міжбанківському 

ринку, але не 
менше 0,1% 

річних)

Щомісячно , а також в день повернення суми 
вкладу, шляхом зарахування нарахованих 
процентів на поточний рахунок Клієнта

Щомісячно,  а також в день повернення суми 
вкладу, шляхом зарахування нарахованих 
процентів на поточний рахунок Клієнта

Процентні ставки, % річних

Процентні ставки, % річних



UAH USD EUR PLN

Вклад:
- від 50 000 UAH та строком дії:

від  2-х днів ( включно) до 1- го місяця 3,50% - - -

від 1 місяця  до 2 місяців 10,00% 0,50% 0,01% 0,01%

від 2 місяців до 3 місяців 10,25% 1,00% 0,01% 0,01%

від 3 місяців до 6 місяців 10,50% 1,00% 0,01% 0,01%

від 6 місяців до 9 місяців 11,00% 1,25% 0,01% 0,01%

від 9 місяців до 12 місяців 11,00% 1,50% 0,01% 0,01%

12 місяців (365 днів) 11,00% 1,75% 0,25% 0,01%

*Безоплатна послуга: 1. переказ коштів на підставі  платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Щомісячно, а також в день повернення суми 
вкладу, шляхом зарахування нарахованих 
процентів на поточний рахунок Клієнта, 

відкритий в АТ "КРЕДОБАНК"

Вклад:
- від 5000 UAH
- від 1000 USD
- від 1000 EUR
- від 1000 PLN                                                        
та строком дії:

Процентні ставки, % річних


