
№ Вид послуги Порядок сплати / нарахування Примітки

І.І Строковий вклад "Стандарт" Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

Процентні ставки при пролонгації з 01.10.2018р. наступні:

Для договорів укладених через відділення Банку

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 10,50% 0,10% -* 10,50% 0,10% -* 10,50% 0,10% -* 10,50% 0,10% -*

6 місяців 12,00% 0,60% 0,05% 12,00% 0,60% 0,05% 12,00% 0,60% 0,05% 12,00% 0,60% 0,05%

9 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

367 днів 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10%

24 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 10,50% - - 10,50% - - 10,50% - - 10,50% - -

6 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

9 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

367 днів 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10% 12,00% 1,10% 0,10%

24 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

при умові розміщення вкладу резидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,50% 0,10% -* 11,50% 0,10% -* 11,50% 0,10% -* 11,50% 0,10% -*

6 місяців 13,00% 0,60% 0,05% 13,00% 0,60% 0,05% 13,00% 0,60% 0,05% 13,00% 0,60% 0,05%

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

367 днів 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10%

24 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

6 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

367 днів 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10% 12,50% 1,10% 0,10%

24 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

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

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

Процентні ставки, % річних

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Депозити (припинено продаж)

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»

(загальні умови обслуговування)

Тарифний пакет 
«START»

Тарифний пакет 
«VIP»

Тарифний пакет 
«SMART»

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку



Для договорів укладених засобами системи 
«КредоДайрект»

при умові розміщення вкладу резидентами

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

3 місяці 11,50% 0,35% -* 11,50% 0,35% -* 11,50% 0,35% -* 11,50% 0,35% -*

6 місяців 13,00% 0,85% 0,15% 13,00% 0,85% 0,15% 13,00% 0,85% 0,15% 13,00% 0,85% 0,15%

9 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

367 днів 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20%

24 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами:

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

3 місяці 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

6 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

9 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

367 днів 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20% 13,00% 1,35% 0,20%

24 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

2.3.
бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - - - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 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 виключно в період обслуговування 
Вкладника на  Пакеті цінових умов. У випадку, завершення 
обслуговування на Пакеті цінових умов під час дії Вкладу, з 

дати завершення обслуговування на Пакеті Бонус не 
нараховується.

При цьому на момент розміщення коштів на Вкладі або 
пролонгації діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися 

на одному з Пакетів цінових умов.
2. Розмір Бонуса є незмінним протягом дії Договору 

банківського вкладу. При цьому при пролонгації розмір 
Бонуса встановлюється у розмірі, який діє на момент такої 

пролонгації.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не 

враховується (в т.ч. і вже нарахований).
4. Для Вкладів «Рантьє» та «Рантьє+» Бонус нараховується 
пропорційно на основну та додаткову процентні ставки.
5. При виникненні заборгованості за обслуговування на 
Пакеті цінових умов Бонус не нараховується до моменту 

погашення цієї заборгованості
6. Бонус та додаткова процентна ставка для пенсіонерів 

(вклади СТАНДАРТ, СТАНДАРТ ПЛЮС та ЗРОСТАННЯ) 
сумуються

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

2.4. при достроковому розірванні вкладу за ініціативою Клієнта 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

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                                                                                                                                                                                                                                               
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

3.1
Видача коштів готівкою при достроковому розірванні 
вкладу:суми коштів внесених готівкою 

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 

застосовується.

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

* Процентна ставка при пролонгації вкладів в євро укладених до 07.11.2017 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна процентній ставці при достроковому розірванні на вимогу Клієнта

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Комісії

Щомісячно / Шляхом зарахування 
на рахунок (поточний/вкладний, 

якщо Вклад, на який 
зараховуються кошти передбачає 

поповнення) в Банку

2.1.

2.2.

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.



3.2
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

3.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу
Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 

17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 
не застосовується.

3.4
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

ІІ.І

Строковий вклад "Стандарт плюс"

Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

Процентні ставки при пролонгації з 01.10.2018р. наступні:

Для договорів укладених через відділення Банку

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,00% 0,30% -* 11,00% 0,30% -* 11,00% 0,30% -* 11,00% 0,30% -*

6 місяців 12,50% 0,80% 0,05% 12,50% 0,80% 0,05% 12,50% 0,80% 0,05% 12,50% 0,80% 0,05%

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

367 днів 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - -

6 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

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

1.1.

1.2.

Процентні ставки, % річних Процентні ставки, % річних



367 днів 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10% 12,50% 1,30% 0,10%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

при умові розміщення вкладу резидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 12,00% 0,30% -* 12,00% 0,30% -* 12,00% 0,30% -* 12,00% 0,30% -*

6 місяців 13,50% 0,80% 0,05% 13,50% 0,80% 0,05% 13,50% 0,80% 0,05% 13,50% 0,80% 0,05%

9 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

367 днів 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

6 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

9 місяців 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - - 13,00% - -

367 днів 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10% 13,00% 1,30% 0,10%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

Для договорів укладених засобами системи 
«КредоДайрект»

при умові розміщення вкладу резидентами

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

3 місяці 12,00% 0,55% -* 12,00% 0,55% -* 12,00% 0,55% -* 12,00% 0,55% -*

6 місяців 13,50% 1,05% 0,15% 13,50% 1,05% 0,15% 13,50% 1,05% 0,15% 13,50% 1,05% 0,15%

9 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

367 днів 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20%

24 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами:

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

3 місяці 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний) в банку

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний) в банку

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

2.1.

2.2.

1.2.

1.3.

1.4.



6 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

9 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

367 днів 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20% 13,50% 1,55% 0,20%

24 місяців 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - - 13,50% - -

2.3.
бонусна процентна ставка (для договорів укладених через 
відділення та через систему Кредодайрект):

- - - - - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 0,20% 0,00%
В кінці строку дії вкладу / 

Шляхом зарахування на рахунок 
(поточний) в банку

1. Бонус (бонусна процентна ставка до основної ставки за 
Вкладом) нараховується виключно в період обслуговування 
Вкладника на  Пакеті цінових умов. У випадку, завершення 
обслуговування на Пакеті цінових умов під час дії Вкладу, з 

дати завершення обслуговування на Пакеті Бонус не 
нараховується.

При цьому на момент розміщення коштів на Вкладі або 
пролонгації діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися 

на одному з Пакетів цінових умов.
2. Розмір Бонуса є незмінним протягом дії Договору 

банківського вкладу. При цьому при пролонгації розмір 
Бонуса встановлюється у розмірі, який діє на момент такої 

пролонгації.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не 

враховується (в т.ч. і вже нарахований).
4. Для Вкладів «Рантьє» та «Рантьє+» Бонус нараховується 
пропорційно на основну та додаткову процентні ставки.
5. При виникненні заборгованості за обслуговування на 
Пакеті цінових умов Бонус не нараховується до моменту 

погашення цієї заборгованості
6. Бонус та додаткова процентна ставка для пенсіонерів 

(вклади СТАНДАРТ, СТАНДАРТ ПЛЮС та ЗРОСТАННЯ) 
сумуються

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

2.4. при достроковому розірванні вкладу за ініціативою Клієнта 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

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                                                                                                                                                                                                                                               
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати процентів 

відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в банку.

3.1
Видача коштів готівкою при достроковому розірванні 
вкладу:суми коштів внесених готівкою 

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 

застосовується.

В кінці строку дії вкладу / 
Шляхом зарахування на рахунок 

(поточний) в банку

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

2.2.

* Процентна ставка при пролонгації вкладів в євро укладених до 07.11.2017 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна процентній ставці при достроковому розірванні на вимогу Клієнта

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно



3.2
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

3.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу
Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 

17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 
не застосовується.

3.4
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.ІІІ
Строковий вклад  "Стандарт з поповненням 

(Маркетингова назва "Зростання")"
Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

Процентні ставки при пролонгації з 01.10.2018р. наступні:

Для договорів укладених через відділення Банку

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 10,00% 0,10% -* 10,00% 0,10% -* 10,00% 0,10% -* 10,00% 0,10% -*

6 місяців 11,50% 0,40% 0,05% 11,50% 0,40% 0,05% 11,50% 0,40% 0,05% 11,50% 0,40% 0,05%

9 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

367 днів 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10%

24 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

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

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 10,00% - - 10,00% - - 10,00% - - 10,00% - -

6 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

9 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн)

Безкоштовно

1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

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

1.1.

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

1.2.

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.



367 днів 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10% 11,50% 0,90% 0,10%

24 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

при умові розміщення вкладу резидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,00% 0,10% -* 11,00% 0,10% -* 11,00% 0,10% -* 11,00% 0,10% -*

6 місяців 12,50% 0,40% 0,05% 12,50% 0,40% 0,05% 12,50% 0,40% 0,05% 12,50% 0,40% 0,05%

9 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

367 днів 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10%

24 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами у 
нововідкритих/передислокованих відділеннях, з терміном дії 
вкладу:

розмір процентної ставки за вкладами, які розміщуються у 
нововідкритих/передислокованих відділень,  на протязі  акції  
90 днів з дати такого відкриття/передислокації. Пролонгація 
таких вкладів відбувається на умовах діючих основних 
процентних ставок

1 місяць 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - - 8,50% - -

3 місяці 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - -

6 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

9 місяців 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - - 12,00% - -

367 днів 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10% 12,00% 0,90% 0,10%

24 місяців 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - - 11,50% - -

Для договорів укладених засобами системи 
«КредоДайрект»

при умові розміщення вкладу резидентами

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

3 місяці 11,00% 0,35% -* 11,00% 0,35% -* 11,00% 0,35% -* 11,00% 0,35% -*

6 місяців 12,50% 0,65% 0,15% 12,50% 0,65% 0,15% 12,50% 0,65% 0,15% 12,50% 0,65% 0,15%

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

367 днів 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

при умові розміщення вкладу нерезидентами:

1 місяць 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

1.3.

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

1.4.

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

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)

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

2.1.

2.2.

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)

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

1.2.

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.



3 місяці 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - - 11,00% - -

6 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

9 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

367 днів 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20% 12,50% 1,30% 0,20%

24 місяців 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - - 12,50% - -

2.3. бонусна процентна ставка : - - - - - - 0,50% 0,20% 0,00% 1,00% 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 виключно в період обслуговування 
Вкладника на  Пакеті цінових умов. У випадку, завершення 
обслуговування на Пакеті цінових умов під час дії Вкладу, з 

дати завершення обслуговування на Пакеті Бонус не 
нараховується.

При цьому на момент розміщення коштів на Вкладі або 
пролонгації діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися 

на одному з Пакетів цінових умов.
2. Розмір Бонуса є незмінним протягом дії Договору 

банківського вкладу. При цьому при пролонгації розмір 
Бонуса встановлюється у розмірі, який діє на момент такої 

пролонгації.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не 

враховується (в т.ч. і вже нарахований).
4. Для Вкладів «Рантьє» та «Рантьє+» Бонус нараховується 
пропорційно на основну та додаткову процентні ставки.
5. При виникненні заборгованості за обслуговування на 
Пакеті цінових умов Бонус не нараховується до моменту 

погашення цієї заборгованості
6. Бонус та додаткова процентна ставка для пенсіонерів 

(вклади СТАНДАРТ, СТАНДАРТ ПЛЮС та ЗРОСТАННЯ) 
сумуються

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

2.4. при достроковому розірванні вкладу за ініціативою Клієнта 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

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                                                                                                                                                                                                                                               
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати процентів 

відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в банку.

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

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 
застосовується.

* Процентна ставка при пролонгації вкладів в євро укладених до 07.11.2017 з терміном розміщення 3 міс. буде рівна процентній ставці при достроковому розірванні на вимогу Клієнта

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

2.2.

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)

ставки з терміном 1 місяць в національній валюті для 
договорів укладених через систему Кредодайрект діють лише 

для пролонгованих вкладів.
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.



3.2 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

3.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 
не застосовується.

3.4 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.XXXV Строковий вклад "РАНТЬЄ" Припинено продаж продукту

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

1 основна % ставка: 7,00% 1,30% 0,60% 7,00% 1,30% 0,60% 7,00% 1,30% 0,60% 7,00% 1,30% 0,60%

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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

додаткова  % ставка в залежності від строку знаходження 
коштів на вкладному рахунку:

перший рік (50% від основної процентної ставки) 3,5% 0,65% 0,30% 3,5% 0,65% 0,30% 3,5% 0,65% 0,30% 3,5% 0,65% 0,30%

другий рік (55% від основної процентної ставки) 3,85% 0,72% 0,33% 3,85% 0,72% 0,33% 3,85% 0,72% 0,33% 3,85% 0,72% 0,33%

третій та наступні роки (60% від основної процентної ставки) 4,2% 0,78% 0,36% 4,2% 0,78% 0,36% 4,2% 0,78% 0,36% 4,2% 0,78% 0,36%

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

2

Щорічно / 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%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн) 1%( мін 5 грн)

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.



3 бонусна процентна ставка: - - - - - - 0,5% 0,20% 0,00% 1,0% 0,20% 0,00%

Відповідно до умов сплати 
процентів за Вкладом / 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 виключно в період обслуговування 
Вкладника на  Пакеті цінових умов. У випадку, завершення 
обслуговування на Пакеті цінових умов під час дії Вкладу, з 

дати завершення обслуговування на Пакеті Бонус не 
нараховується.

При цьому на момент розміщення коштів на Вкладі або 
пролонгації діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися 

на одному з Пакетів цінових умов.
2. Розмір Бонуса є незмінним протягом дії Договору 

банківського вкладу. При цьому при пролонгації розмір 
Бонуса встановлюється у розмірі, який діє на момент такої 

пролонгації.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не 

враховується (в т.ч. і вже нарахований).
4. Для Вкладів «Рантьє» та «Рантьє+» Бонус нараховується 
пропорційно на основну та додаткову процентні ставки.
5. При виникненні заборгованості за обслуговування на 
Пакеті цінових умов Бонус не нараховується до моменту 

погашення цієї заборгованості
6. Бонус та додаткова процентна ставка для пенсіонерів 

(вклади СТАНДАРТ, СТАНДАРТ ПЛЮС та ЗРОСТАННЯ) 
сумуються.                      Для Вкладів, укладених до 
17.02.2014 форма сплати процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

при достроковому розірванні вкладу за ініціативою 
Клієнта, залежно від строку знаходження першого внеску 
на вкладі:

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 

не застосовується.

до 1 (одного) місяця 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

більше 1 (одного) місяця:1. по основній ставці - за останній 
неповний місяць знаходження коштів;2. по додатковій ставці - 
за останній неповний рік знаходження коштів

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Проценти зберігаються: 
1. нараховані по основній ставці - за повні місяці 

знаходження коштів на вкладі; 
2. нараховані по додатковій ставці - за повні роки 

знаходження коштів на вкладі                                                                                                                                                                 
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

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

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 

застосовується.

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

4

В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

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



5.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 

не застосовується.

5.4 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.XXXVI Строковий вклад на дітей "Подарунок на  повноліття" Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

Для договорів укладених через відділення Банку

перший рік 12,0%* 1,00% 0,10% 12,0%* 1,00% 0,10% 12,0%* 1,00% 0,10% 12,0%* 1,00% 0,10%

другий та наступні роки (ставка за перший рік + 10% від цієї 
ставки)

13,20% 1,10% 0,11% 13,20% 1,10% 0,11% 13,20% 1,10% 0,11% 13,20% 1,10% 0,11%

при достроковому розірванні строкового вкладу за 
ініціативою Клієнта, залежно від строку знаходження 
першого внеску на вкладі:  

до 1 (одного) року за весь фактичний строк знаходження 
коштів

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

від 1 до 3 (трьох) років за останній неповний рік знаходження 
коштів

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

понад 3 роки за останній неповний місяць знаходження 
коштів 

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

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

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 

застосовується.

3.2 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

3.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 

не застосовується.

3.4 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

*Для вкладів, оформлених на користь дітей осіб, що загинули 
та зникли без вісті під час подій на Майдані, згідно умов 
поданих для участі в тендері, оголошеному Ініціативою 

«Родина Майдан» та Фондом громади Приірпіння, ставка 
першого року встановлюється на рівні 18%.

При використанні коштів з вкладу на навчання або лікування 
особи, на користь якої внесено вклад (незалежно від строку 
знаходження коштів на вкладі), проценти нараховані за весь 
термін знаходження коштів на вкладі зберігаються ( за повні 

роки та місяці )

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

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

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Щомісячно / 1. готівкою через 
касу банку;

2. шляхом приєднання до суми 
вкладу (капіталізація процентів);

3. шляхом зарахування на 
рахунок (поточний/картковий) в 

банку

В день дострокового розірвання 
вкладу / 1. готівкою через касу 

банку;
2. шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/картковий) в 
банку

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

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

1

2



І.XXXVII Строковий вклад "РАНТЬЄ +" Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

Для договорів укладених через відділення Банку

основна % ставка: 8,00% 0,75% 0,10% 8,00% 0,75% 0,10% 8,00% 0,75% 0,10% 8,00% 0,75% 0,10%

додаткова % ставка в залежності від строку знаходження 
коштів на вкладному рахунку:

перший рік (50% від основної процентної ставки) 4,00% 0,38% 0,05% 4,00% 0,38% 0,05% 4,00% 0,38% 0,05% 4,00% 0,38% 0,05%

другий рік (55% від основної процентної ставки) 4,40% 0,41% 0,06% 4,40% 0,41% 0,06% 4,40% 0,41% 0,06% 4,40% 0,41% 0,06%

третій та наступні роки (60% від основної процентної ставки) 4,80% 0,45% 0,06% 4,80% 0,45% 0,06% 4,80% 0,45% 0,06% 4,80% 0,45% 0,06%

для договорів укладених засобами системи 
«КредоДайрект»:

основна % ставка: 9,00% 1,00% 0,20% 9,00% 1,00% 0,20% 9,00% 1,00% 0,20% 9,00% 1,00% 0,20%

додаткова % ставка в залежності від строку знаходження 
коштів на вкладному рахунку:

перший рік (50% від основної процентної ставки) 4,50% 0,50% 0,10% 4,50% 0,50% 0,10% 4,50% 0,50% 0,10% 4,50% 0,50% 0,10%

другий рік (55% від основної процентної ставки) 4,95% 0,55% 0,11% 4,95% 0,55% 0,11% 4,95% 0,55% 0,11% 4,95% 0,55% 0,11%

третій та наступні роки (60% від основної процентної ставки) 5,40% 0,60% 0,12% 5,40% 0,60% 0,12% 5,40% 0,60% 0,12% 5,40% 0,60% 0,12%

3 бонусна процентна ставка: - - - - - - 0,5% 0,20% 0,00% 1,0% 0,20% 0,00%

Відповідно до умов сплати 
процентів за Вкладом / 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 виключно в період обслуговування 
Вкладника на  Пакеті цінових умов. У випадку, завершення 
обслуговування на Пакеті цінових умов під час дії Вкладу, з 

дати завершення обслуговування на Пакеті Бонус не 
нараховується.

При цьому на момент розміщення коштів на Вкладі або 
пролонгації діючого Вкладу, Клієнт повинен обслуговуватися 

на одному з Пакетів цінових умов.
2. Розмір Бонуса є незмінним протягом дії Договору 

банківського вкладу. При цьому при пролонгації розмір 
Бонуса встановлюється у розмірі, який діє на момент такої 

пролонгації.
3. При достроковому розірванні Вкладу Бонус не 

враховується (в т.ч. і вже нарахований).
4. Для Вкладів «Рантьє» та «Рантьє+» Бонус нараховується 
пропорційно на основну та додаткову процентні ставки.
5. При виникненні заборгованості за обслуговування на 
Пакеті цінових умов Бонус не нараховується до моменту 

погашення цієї заборгованості
6. Бонус та додаткова процентна ставка для пенсіонерів 

(вклади СТАНДАРТ, СТАНДАРТ ПЛЮС та ЗРОСТАННЯ) 
сумуються.                      Для Вкладів, укладених до 
17.02.2014 форма сплати процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

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

2.

1

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)

Щорічно / 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)

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)

Щорічно / 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)

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.

Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 
процентів відбувається: 

1. готівкою через касу банку;
2. шляхом приєднання до суми вкладу (капіталізація 

процентів);
3. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 

банку.



при достроковому розірванні вкладу за ініціативою 
Клієнта, залежно від строку знаходження першого внеску 
на вкладі:

до 1 (одного) місяця 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

більше 1 (одного) місяця:1. по основній ставці - за останній 
неповний місяць знаходження коштів;2. по додатковій ставці - 
за останній неповний рік знаходження коштів

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 

застосовується.

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, якщо перший внесок на вкладі 
знаходився менше 1 року, якщо перший внесок знаходився на 

вкладі 1 рік і більше тариф до вкладу не застосовується.
Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 

17.02.2014. Для Вкладів укладених після 17.02.2014 – тариф не 
застосовується.

5.3 Видача коштів готівкою після закінчення строку вкладу Даний тариф застосовується до Вкладів відкритих до 
17.02.2014. Для Вкладів укладених після  17.02.2014 – тариф 

не застосовується.

5.4 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.XXXX Вклад «Вигідний місяць» Припинено продаж продукту з 01.10.18 р.

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

1 основна % ставка, в періоди вкладу:

1 міс. 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - - 9,50% - -

2 при достроковому розірванні вкладу за ініціативою 
Клієнта

0,01% - - 0,01% - - 0,01% - - 0,01% - - В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку

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

Безкошто
вно

Безкошто
вно

Безкошто
вно

Безкошто
вно

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

І.XXXXII Вклад на вимогу Припинено продаж

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

1 в наступних видах валют 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Щомісячно, в останній день 
місяця / Шляхом приєднання до 

суми вкладу (капіталізація 
процентів)

Продаж вкладу не здійснюється. Призначений виключно для 
знаходження коштів після закінчення строку дії строкових 

вкладів

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

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

4

В день дострокового розірвання 
вкладу / Шляхом зарахування на 

рахунок (поточний/вкладний, 
якщо Вклад, на який 

зараховуються кошти передбачає 
поповнення) в Банку

Комісії

Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно Безкоштовно

Проценти зберігаються: 
1. нараховані по основній ставці - за повні місяці 

знаходження коштів на вкладі; 
2. нараховані по додатковій ставці - за повні роки 

знаходження коштів на вкладі                                                                                                                                                                 
Для Вкладів, укладених до 17.02.2014 форма сплати 

процентів відбувається: 
1. готівкою через касу банку;

2. шляхом зарахування на рахунок (поточний/картковий) в 
банку.

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

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

Комісії

В кінці дії вкладу / Шляхом 
зарахування на рахунок 

(поточний/вкладний, якщо 
Вклад, на який зараховуються 

кошти передбачає поповнення) в 
Банку

Залучення Вкладу можливе лише через систему 
КредоДайрект


