
 
 

 

 
           ПРОГРАМА 

Депозитна лінія «Великий» 

УМОВИ 
№ Найменування параметру 

депозитного продукту 

Значення 

1 Суб’єкт залучення Вкладу Фізична особа (резидент, нерезидент) 

2 Строк залучення Вкладу 366-730 календарних днів 

3 Валюта Вкладу Гривня (980), Долар США (840), Євро (978) 

4 Максимальна сума Вкладу Не обмежується 

5 Процентна ставка Згідно рішення КУАП 

6 Мінімальна сума Вкладу 150 000,00 грн. / 25 000,00 дол. США / 25 000,00 Євро 

7 Поповнення Вкладу 

Мінімальна сума поповнення 5000,00 грн. / 1000,00 дол. США / 1000,00 Євро. Поповнення можливе 

протягом всього терміну розміщення Вкладу, починаючи з першого дня розміщення Вкладу без 

обмеження загальної максимальної суми поповнень. 

8 Метод розрахунку процентів 

Проценти по Вкладу нараховуються від дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк, до 

дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунку Вкладника з інших 

підстав. Нарахування процентів на Вклад здійснюється Банком щомісячно за фактичну кількість 

днів в періоді та році (застосовуючи метод факт/факт) не пізніше останнього робочого дня кожного 

місяця та в останній день повернення Вкладу. 

9 Рахунки, що відкриваються  2620, 2628 

10 
Спосіб та періодичність сплати 

процентів  

Проценти по Вкладу перераховуються на вкладний (депозитний рахунок) в перший робочий день 

місяця наступного за звітним. При цьому, щомісячно сума Вкладу збільшується на суму процентів, 

нарахованих за відповідний попередній період. Проценти виплачуються Вкладнику по закінченні 

строку розміщення Вкладу шляхом виплати готівкою з каси Банку, або шляхом безготівкового 

перерахування на його поточний рахунок (ТП “Базовий”), поточний (картковий) рахунок згідно 

письмової заяви Вкладника. 

11 
Можливість пролонгації/зміни 

умов Вкладу 
Не дозволяється 

12 
Дострокове зняття частини 

Вкладу 

Часткове дострокове зняття Вкладу дозволяється після 30 календарних днів (з дати оформлення 

Вкладу) без застосування штрафних санкцій за умови збереження мінімального залишку в сумі 

5 000,00 грн./1 000,00 доларів США/1 000,00 Євро та повідомлення Банку не менш ніж за 2 робочих 

дня. 

13 
Дострокове розірвання 

Договору/штрафи 

У випадку дострокового розірвання Договору, Вкладник письмово повідомляє Банк про свої наміри 

за 5 (п’ять) робочих днів до очікуваної дати розірвання Договору. Вкладнику повертається Вклад та 

сплачуються нараховані проценти, які перераховуються в залежності від строку фактичного 

розміщення Вкладу за процентною ставкою 0,1% (один процент)  річних. 

Вклад та нараховані проценти повертаються Вкладнику на його поточний рахунок (ТП “Базовий”), 

поточний (картковий) рахунок згідно письмової заяви Вкладника. 

 

14 
Закінчення строку розміщення 

Вкладу 

Вклад виплачуються Вкладнику по закінченні строку розміщення Вкладу безготівкового 

перерахування на його поточний рахунок (ТП “Базовий”), поточний (картковий) рахунок згідно 

письмової заяви Вкладника. 

Якщо після закінчення строку розміщення Вкладу Вкладник не з’явився в Банк для одержання 

Вкладу та процентів то кошти перераховується на його поточний рахунок (ТП “Базовий”). 

15 

Перелік документів, 

необхідних для розміщення 

Вкладу 

1. Оригінал паспорта або іншого документу, що посвідчує особу,  

 2. Оригінал документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи 

в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (або відмітка в паспорті про відсутність 

такої реєстрації)  
3. Документ, що підтверджує законність перебування на території України (для нерезидентів)  

 

 


