
 

Процентні ставки  
по депозитах фізичних осіб  
з 10.11.2022 року 

 

 

 
 

  

Національна 

валюта

Долар

США
Євро

Національна 

валюта

Долар

США
Євро

Зарплатник  -  -  - 0,20% - -

Всі сегменти 500 000 20 000 20 000 0,25% - -

Всі сегменти 2 500 000 100 000 100 000 0,50% 0,15% 0,10%

0,50% - -

0,25% 0,10% 0,10%

******- додаткова процентна ставка додається до інших додаткових процентних ставок

***- додаткові процентні ставки не сумуються між собою, але додаються до інших додаткових процентних ставок програми лояльності                                                                                                                                                                                                                                                                 

**** - при накопиченні на рахунку суми коштів, яка передбачає згідно цього пакету послуг збільшення процентної ставки по депозиту, ця процентна ставка 

збільшується банком автоматично                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

***** -  Оформлення платіжної картки іншого класу здійснюється згідно Тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки

При пролонгації депозиту                                                                          
 Діє для депозитів «Мій депозит», 

«Мій пенсійний депозит»

СЕГМЕНТ  

Сума вкладу (від)****
Бонус у вигляді підвищення % до 

основної ставки до депозиту***

процентних ставок платіжної картки 

MC Debit World / Visa Classic *****

При оформленні депозиту онлайн через сервіс 

Мобільний Ощад

Інші додаткові (бонусні) процентні ставки******

Бонуси в межах пакету послуг «ЕКСКЛЮЗИВНИЙ» у вигляді

0,15%

200 UAH 10 USD

*Для депозитів, внесених на строк 12 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при 

первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного 

на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.

Виплата процентів щомісячно або капіталізація

 ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ

Мінімальна сума вкладу

12 місяців* 12,00% 0,40%

10 EURМінімальна сума поповнення

1000 UAH 100 USD

щомісячно або капіталізація

100 EUR

0,01%

0,10%

9,50% 0,20%

Долар США

3 місяці

Строк вкладу

6 місяців

3 місяці

Виплата процентів

МІЙ ДЕПОЗИТ

6 місяців

10 EUR

12 місяців*

Мінімальна сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

11,50%

11,00% 0,30%

МІЙ ПЕНСІЙНИЙ ДЕПОЗИТ

МОБІЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ**

Євро

100 USD

200 UAH 10 USD

1000 UAH

0,01%

0,05%

0,10%

100 EUR

Національна валюта

9,00% 0,10%

0,20%

0,30%

10,50%

Без строку 3,00% 0,05% 0,01%

** Картковий рахунок з нарахуванням підвищеної процентної ставки на залишок коштів на рахунку. Вільне поповнення та зняття коштів з рахунку.


