Процентні ставки за депозитними вкладами в національній
та іноземній валюті для фізичних осіб у АТ "КБ "ГЛОБУС"
з 14 червня 2022 року
Класичний
автопролонгація,
виплата процентів
щомісячно, з правом
поповнення*,%
Гривня (UAH)

Накопичувальний
автопролонгація,
капіталізація
процентів, з правом
поповнення* ,%

від 32 до 92 дн.

12,00%

12,00%

100 днів

17,50%

від 93 до 183 дн.

17,00%

17,00%

150 днів

17,50%

від 184 до 274 дн.

16,00%

16,00%

від 275-365 дн.

15,50%

15,50%

від 366 -548 дн.

15,00%

15,00%

від 549 - 730 дн.

15,00%

15,00%

від 731-900 дн.

15,00%

15,00%

Строк вкладу

Строк
вкладу

автопролонгація, виплата
процентів щомісячно, з правом
поповнення**,%
Гривня (UAH)

Долар США (USD)
від 32 до 92 дн.

0,10%

0,10%

від 93 до 183 дн.

0,10%

0,10%

від 184 до 274 дн.

1,00%

1,00%

від 275-365 дн.

1,50%

1,50%

від 366 -548 дн.

2,00%

2,00%

від 549 - 730 дн.

2,50%

2,50%

від 731-900 дн.

3,00%

3,00%

від 901-1824 дн.

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

на 1825 дн.

Депозит онлайн*

ЄВРО (EUR)
від 32 до 92 дн.

0,10%

0,10%

від 93 до 183 дн.

0,10%

0,10%

від 184 до 274 дн.

0,50%

0,50%

від 275-365 дн.

1,00%

1,00%

від 366 -548 дн.

1,50%

1,50%

від 549 - 730 дн.

2,00%

2,00%

від 731-900 дн.

2,50%

2,50%

від 901-1824 дн.

2,50%

2,50%

на 1825 дн.

2,50%

2,50%

Для депозитів "Класичний" та "Накопичувальний" застосовуються програми
лояльності (+0,5% до ставки), які діють у Банку.
* Мінімальна сума поповнення вкладів:
Поповнення Вкладу за депозитною програмою: Класичний та
Накопичувальний здійснюється на загальну суму не більше 200% від
початкової суми Вкладу, але не менше ніж 1000,00 грн/ 200,00 дол.США/
200,00 Євро.

*Відкриття "Депозиту онлайн" здійснюється виключно
через мобільний додаток "GlobusPlus".
На даний депозит не застосовуються програми
лояльності, які діють у Банку.
**Мінімальна сума поповнення вкладів:
Поповнення Вкладу за депозитною програмою:
"Депозит онлайн" здійснюється без обмежень (до 1 млн
грн) протягом перших 30 днів з дати розміщення
Вкладу, але не менше ніж
1 000,00 грн.

