
назва вкладу
Депозит на вимогу (щомісячна  

виплата %)

Періодичність сплати % щомісячно в кінці строку щомісячно в кінці строку щомісячно

Вид договору 

банківського 

вкладу(депозиту)

строковий строковий строковий строковий на вимогу

1,3,6,12,13,18 місяців - в гривні;

 3,6,12,13,18 місяців - в доларах США, 

Євро

Мінімальна сума 

вкладу(депозиту)

5000,00 грн.

200,00 дол. США

200,00 Євро

5000,00 грн.

200,00 дол. США

200,00 Євро

5000,00 грн.

200,00 дол. США

200,00 Євро

5000,00 грн.

200,00 дол. США

200,00 Євро

5000,00 грн.

200,00 дол. США

200,00 Євро

Валюта 

вкладу(депозиту)
гривня, долар США, Євро гривня, долар США, Євро гривня, долар США, Євро гривня, долар США, Євро гривня, долар США, Євро

Строк, протягом якого 

клієнт повинен 

розмістити суму коштів 

на вклад(депозит) з дня 

укладання договору

В день укладання договору В день укладання договору В день укладання договору В день укладання договору В день укладання договору

% ставка на 

вклад(депозит), 

відсотки річних

         В гривні: 8,5% -11,0%;                                 

в доларах США: 0,5%-2,5%;                                      

в Євро: 0,5%-1,95%

           В гривні: 7,0% -11,5%;                                 

в доларах США: 1,0%-2,75%;                                      

в Євро: 0,75%-2,2%

       В гривні: 8,75% -10,75%;                                 

в доларах США: 1,0%-2,0%;                                      

в Євро: 0,25%-1,5%

       В гривні: 9,25% -11,25%;                                 

в доларах США: 1,25%-2,25%;                                      

в Євро: 0,65%-1,75%

          В гривні: 4,0%;                                             

в доларах США: 0,01%;                                                         

в Євро: 0,01%

Умови 

зняття(часткового 

зняття) 

вкладу(депозиту) 

протягом строку дії 

договору банківського 

вкладу(депозиту)

Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Так

Наслідки повернення 

строкового 

банківського 

вкладу(депозиту) на 

вимогу клієнта до 

спливу строку договору 

банківського 

вкладу(депозиту)

Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено

Порівняльна таблиця по залученню вкладів(депозитів) фізичних осіб в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

«Строковий» 

без права  поповнення

«Строковий 

з правом поповнення »

Строк вкладу(депозиту)
3,6,12,13,18 місяців

(гривня, долар США, Євро)

6,12,13,18 місяців

(гривня, долар США, Євро)

6,12,13,18 місяців

(гривня, долар США, Євро)

Без обмежень. 

(гривня, долар США, Євро)



Мінімальна сума 

поповнення 

вкладу(депозиту) 

протягом строку дії 

договору банківського 

вкладу(депозиту)

Не передбачено Не передбачено

Не визначено. Максимальна сума 

поповнення вкладу(депозиту) не 

обмежується, за виключенням випадків 

встановлених Комітетом з управління 

активами та пасивами Банку лімітів 

максимального розміру 

вкладу(депозиту).

Не визначено. Максимальна сума 

поповнення вкладу(депозиту) не 

обмежується, за виключенням випадків 

встановлених Комітетом з управління 

активами та пасивами Банку лімітів 

максимального розміру 

вкладу(депозиту).

Не визначено. Максимальна сума 

поповнення вкладу(депозиту) не 

обмежується, за виключенням випадків 

встановлених Комітетом з управління 

активами та пасивами Банку лімітів 

максимального розміру 

вкладу(депозиту).

Часткове зняття Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено

Передбачено, без розірвання договору, 

перерахунок нарахованих процентів не 

здійснюється

Автоматичне 

подовження строку дії 

договору банківського 

вкладу(депозиту) згідно 

з умовами договору

Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено Не передбачено

Порядок сплати 

відсотків за 

вкладом(депозитом)

Щомісячно, виплата процентів 

здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

В кінці строку, виплата процентів 

здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Щомісячно, виплата процентів 

здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

В кінці строку, виплата процентів 

здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Щомісячно, виплата процентів 

здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування  коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Програма лояльності за 

вкладами

в гривні та долларах США -так;

в Євро - ні 

в гривні та долларах США -так; 

в Євро - ні 

в гривні, Євро-ні; 

та долларах США -так;

в гривні, Євро-ні; 

та долларах США -так;
ні

Платежі за додаткові та 

супутні послуги Банку, 

отримання яких є 

необхідним для 

укладання договору 

банківського 

вкладу(депозиту)

не тарифікуються не тарифікуються не тарифікуються не тарифікуються не тарифікуються

Оподаткування 

нарахованних процентів 

податок на доходи фізичних осіб, грн - 

18,0% від суми нарахованих відсотків; 

військовий збір, грн -1,5% від суми 

нарахованих відсотків

податок на доходи фізичних осіб, грн - 

18,0% від суми нарахованих відсотків; 

військовий збір, грн -1,5% від суми 

нарахованих відсотків

податок на доходи фізичних осіб, грн - 

18,0% від суми нарахованих відсотків; 

військовий збір, грн -1,5% від суми 

нарахованих відсотків

податок на доходи фізичних осіб, грн - 

18,0% від суми нарахованих відсотків; 

військовий збір, грн -1,5% від суми 

нарахованих відсотків

податок на доходи фізичних осіб, грн - 

18,0% від суми нарахованих відсотків; 

військовий збір, грн -1,5% від суми 

нарахованих відсотків

Порядок повернення 

вкладу(депозиту)

Здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

Здійснюються шляхом безготівкового 

перерахування коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, 

відкритий на ім'я Вкладника, визначений 

в Договорі або видачі готівкою через 

касу відділення

На першу вимогу. Вкладник має

отримати суму вкладу(депозиту) та

процентів готівкою або шляхом

безготівкового перерахування на

рахунки Вкладника, яке здійснюється з

оформленням Вкладником платіжного

доручення встановленого зразка.


