
СТАВКИ ЗАЛУЧЕННЯ ДЕПОЗИТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Відкриття депозитних рахунків здійснюється при наявності паспорту або іншого документу, що 

посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий 

контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків. 
 

 

*при переоформленні вкладів встановлюється процентна ставка, що діє в Банку, плюс надбавка: 

- в національній валюті 0,25% річних для вкладів строком від 180 днів. 

- у доларах США 0,25% річних для вкладів строком від 180 днів. 

 

З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «Стабільний» тимчасово припинено 

відповідно до рішення Тарифно-продуктового комітету від 17.07.2020р. №12. Для діючих договорів, 

керуючись п.2.4, додаткові внесення коштів не допускаються. 

З 01.09.2020р. залучення коштів на вклад «Особливий» тимчасово припинено відповідно до рішення 

Тарифно-продуктового комітету від 10.08.2020р. №14. 
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КОМФОРТ 

СТРОКИ ЗАЛУЧЕННЯ / СТАВКА (% РІЧНИХ) 
Депозит без права 

поповнення 

Нараховані 

проценти 

виплачуються 

щомісяця на 

поточний 

(картковий) рахунок.  

Мінімальна сума 

вкладу: 1000,00 

гривень, 

100,00 доларів 

США/євро 

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА 

35-45 дн. 90-100 дн. 180-190 дн. 270-280 дн. 365-375 дн. 

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА 

8,0%  8,0% 11,25%  11,5% 11,75% 

ДОЛАРИ США 

1,5%  2,0%  2,5% 2,5% 2,5% 

ЄВРО 

1,0% 1,0%  2,0%  2,0%  2,0% 

НА 

ВИМОГУ 

ВИД ВАЛЮТИ 
СУМА 

ДЕПОЗИТУ 
СТАВКА (% РІЧНИХ) 

Можливість 

відкриття рахунку 

без внесення коштів. 

Депозит з правом 

поповнення (без 

обмежень) та 

часткового зняття 

необхідної суми.  

Нараховані відсотки 

приєднуються до 

суми депозиту 

НАЦІОНАЛЬНА 

ВАЛЮТА 
незалежно від 

суми 

2%  

ДОЛАРИ США незалежно від 

суми 

0,5%  

ЄВРО 
незалежно від 

суми 
0,01% 



 

 

СТАВКИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗА СТРОКОВИМИ 

ОЩАДНИМИ (ДЕПОЗИТНИМИ) СЕРТИФІКАТАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 

Мінімальна сума Вкладу – 10 000,00 грн.,  

                                                1 000,00 доларів США 

                                               1 000,00 євро 

 

Відкриття депозитних рахунків здійснюється при наявності паспорту або іншого документу, що 

посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий 

контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків. 
 

 

Термін дії вкладу 
Ставка (% річних) 

Умови функціонування вкладу 

Гривні Долари США Євро 

1 місяць (31 день) 8,0% 1,5% 1,0% 

Виплата відсотків в кінці терміну 

 

Виплата вкладу без обмежень по сумі 

 

Поповнення депозиту не передбачено 

3 місяці (93 дні) 8,0% 2,0% 1,0% 

6 місяців (183 дні) 11,25% 2,5% 2,0% 

12 місяців 

(365/366 днів) 
11,75% 2,5% 2,0% 
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