
№ Вид послуги Порядок сплати / нарахування Примітки

І.І Строковий вклад "FAMILY&FRIENDS" 

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

основна % ставка

6 місяців 7,00% 0,01% 0,01% 7,00% 0,01% 0,01% 7,00% 0,01% 0,01% 7,00% 0,01% 0,01% 7,00% 0,01% 0,01%

12 місяців 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01%

8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01%

додаткова % ставка в залежності від суми коштів на 
вкладних рахунках:

0,50-3 млн. грн. 1,00% - - 1,00% - - 1,00% - - 1,00% - - 1,00% - -

≥  3 млн. грн. 1,50% - - 1,50% - - 1,50% - - 1,50% - - 1,50% - -

20-100 тис. USD - 0,25% - - 0,25% - - 0,25% - - 0,25% - - 0,25% -

≥ 100 тис. USD - 0,75% - - 0,75% - - 0,75% - - 0,75% - - 0,75% -

4 бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення):

- - - - - - - - - 0,50% 0,20% 0,00% 0,50% 0,20% 0,00%

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

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 

Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

Поширюється на видачу коштів з вкладу після закінчення строку 
вкладу та при достроковому розірванні вкладу

І.ІІ Строковий вклад «ПРИБУТКОВИЙ»

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

1 Для договорів укладених через відділення Банку

при умові розміщення вкладу (основна  ставка )  з терміном дії 
вкладу: 

6,50% -* - 6,50% -* - 6,50% -* - 6,50% -* - 6,50% -* - Щомісячно

7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - В кінці строку дії вкладу

9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% Щомісячно

9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% 9,00% 0,01% 0,01% В кінці строку дії вкладу

8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% 8,00% 0,50% 0,01% Щомісячно

8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% В кінці строку дії вкладу

8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% Щомісячно

9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% В кінці строку дії вкладу

2
Для договорів укладених засобами системи «Онлайн 
банкінг для ФО»

при умові розміщення вкладу (основна  ставка )  з терміном дії 
вкладу: 

7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - 7,00% -* - Щомісячно

7,50% -* - 7,50% -* - 7,50% -* - 7,50% -* - 7,50% -* - В кінці строку дії вкладу

2.1

3 місяці

Процентні ставки, % річних

1.1
'* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 

21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

3 місяці

6 місяців

12 місяців

18 місяців

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

18 місяців

2

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних

1

Депозити

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»

(загальні умови обслуговування)

Тарифний пакет 
«START»

Тарифний пакет 
«SMART»

Тарифний пакет 
«VIP»

Тарифний пакет 
«ELITE»



9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01%
Щомісячно

'* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 
21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% 9,00% 0,26% 0,01% В кінці строку дії вкладу

9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01%
Щомісячно

'* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 
21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% 9,50% 0,26% 0,01% В кінці строку дії вкладу

8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% 8,50% 0,75% 0,01% Щомісячно

9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% В кінці строку дії вкладу

9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% 9,00% 1,00% 0,01% Щомісячно

9,50% 1,25% 0,01% 9,50% 1,25% 0,01% 9,50% 1,25% 0,01% 9,50% 1,25% 0,01% 9,50% 1,25% 0,01% В кінці строку дії вкладу

2.3
бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення та через систему Онлайн банкінг для ФО):

- - - - - - 0,25% - 0,50% 0,20% - 0,50% 0,20% -

Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку

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. Для вкладу "Прибутковий" терміном 6 міс. в національній валюті 
залученого з 10.08.2021 відсутній бонус за користування будь яким 

тарифним пакетом.

Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

І.ІІІ Строковий вклад «ОПТИМАЛЬНИЙ»

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

1 Для договорів укладених через відділення Банку

при умові розміщення вкладу (основна  ставка )  з терміном дії 
вкладу: 

3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - Щомісячно

3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - 3,00% - - В кінці строку дії вкладу

3,75% -* - 3,75% -* - 3,75% -* - 3,75% -* - 3,75% -* - Щомісячно

4,00% -* - 4,00% -* - 4,00% -* - 4,00% -* - 4,00% -* -
В кінці строку дії вкладу '* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 

21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

4,25% 0,01% 0,01% 4,25% 0,01% 0,01% 4,25% 0,01% 0,01% 4,25% 0,01% 0,01% 4,25% 0,01% 0,01% Щомісячно

4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% В кінці строку дії вкладу

5,25% 0,01% 0,01% 5,25% 0,01% 0,01% 5,25% 0,01% 0,01% 5,25% 0,01% 0,01% 5,25% 0,01% 0,01% Щомісячно

5,50% 0,01% 0,01% 5,50% 0,01% 0,01% 5,50% 0,01% 0,01% 5,50% 0,01% 0,01% 5,50% 0,01% 0,01% В кінці строку дії вкладу

2 Для договорів укладених засобами системи «Онлайн 
банкінг для ФО»

при умові розміщення вкладу (основна  ставка )  з терміном дії 
вкладу: 

3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - Щомісячно

3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - 3,50% - - В кінці строку дії вкладу

4,25% -* - 4,25% -* - 4,25% -* - 4,25% -* - 4,25% -* - Щомісячно

4,50% -* - 4,50% -* - 4,50% -* - 4,50% -* - 4,50% -* -
В кінці строку дії вкладу '* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 

21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

4,75% 0,26% 0,01% 4,75% 0,26% 0,01% 4,75% 0,26% 0,01% 4,75% 0,26% 0,01% 4,75% 0,26% 0,01% Щомісячно

5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% В кінці строку дії вкладу

5,75% 0,26% 0,01% 5,75% 0,26% 0,01% 5,75% 0,26% 0,01% 5,75% 0,26% 0,01% 5,75% 0,26% 0,01% Щомісячно

6,00% 0,26% 0,01% 6,00% 0,26% 0,01% 6,00% 0,26% 0,01% 6,00% 0,26% 0,01% 6,00% 0,26% 0,01% В кінці строку дії вкладу

2.1

1 місяць

3 місяці

6 місяців

12 місяців

Процентні ставки, % річних

1.1

1 місяць

3 місяці

6 місяців

12 місяців

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

2.1

6 місяців

6 місяців

12 місяців

18 місяців



2.3 бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення та через систему Онлайн банкінг для ФО):

- - - - - - 0,25% - 0,50% 0,20% - 0,50% 0,20% - Щомісячно або по завершенні дії 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку 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;

3 при достроковому розірванні вкладу за ініціативою Клієнта В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку

Проценти перераховуються за строк від дня останнього продовження 
(пролонгації) або дня розміщення вкладу (якщо вклад жодного разу 

не пролонговувався) до дня розірвання вкладу                                                                                                                                                                                                                                               

Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

І.IV Вклад "НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ"

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

1 Для договорів укладених через відділення Банку

1.1 основна % ставка:

4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01% 4,50% 0,01% 0,01%

'* Процентна ставка при пролонгації вкладів в доларах укладених до 
21.05.2020 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна ставці "При 
достроковому розірванні за ініціативою Клієнта" 0,01%

2 для договорів укладених засобами системи «Онлайн 
банкінг для ФО»:

2.1 основна % ставка:

5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01% 5,00% 0,26% 0,01%

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку/Шляхом 
приєднання до суми вкладу 

(капіталізація процентів)

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/ вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку/Шляхом 
приєднання до суми вкладу 

(капіталізація процентів)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Комісії



3 бонусна процентна ставка: - - - - - - 0,25% - 0,00% 0,50% 0,20% 0,00% 0,50% 0,20% 0,00% Щомісячно / 1. Шляхом 
зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

2. Шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів)

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;

при достроковому розірванні вкладу за ініціативою 
Клієнта:

за неповний місяць 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

за повний місяць

2,00% 0,01% 0,01% 2,00% 0,01% 0,01% 2,00% 0,01% 0,01% 2,00% 0,01% 0,01% 2,00% 0,01% 0,01%

5.1 Видача коштів готівкою при достроковому розірванні 
вкладу:суми коштів внесених готівкою 

5.2 Видача коштів готівкою при достроковому розірванні 
вкладу:суми коштів переказаних з інших банків/фінансових 
установ та інших рахунків відкритих в банку

При здійснені операції / 1. 
шляхом переказу з рахунку 

клієнта в банку;
2. готівкою через касу банку

Тариф застосовується при розірванні вкладу протягом  строку 
розміщення коштів. 

5.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу

5.4 Видача коштів з вкладу шляхом переказу на інший рахунок 
клієнта в банку

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн)

4 Щомісячно / 1. Шляхом 
зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

2. Шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів)

Комісії


