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І. Процентні ставки по депозитах фізичних осіб (відсотків річних) 

Назва вкладу 

Мінімальна 

сума  

вкладу 

Строк дії вкладу 

(місяців) 

1. Національна валюта, грн. 

(Гривня) 
1 3 6 12 13 18 24 

1.1. Строковий без 

права поповнення, 

щомісячна виплата  

% 

5 000 грн. - 17,00% 17,00% 15,50% 17,50% 15,50% 15,50% 

1.1.1. Строковий без 

права поповнення, 

виплата %  в кінці 

строку  

5 000 грн. 12,000% 17,00% 17,00% 15,50% 17,75% 15,50% 15,50% 

 1.2. Строковий з 

правом 

поповненням, 

щомісячна виплата 

% 

5 000 грн. - - 17,00% 
      

15,50% 
17,50% 15,50% - 

1.2.1. Строковий з 

правом 

поповненням, 

виплата %  в кінці 

строку 

5 000 грн. - - 17,00% 15,50% 17,75% 15,50% - 

 1.3. На вимогу, 

виплата  %  

щомісячно 

5 000 грн. 4,00%  

 2. Іноземна валюта, USD (Долари США) 
 

2.1. Строковий без 

права поповнення, 

щомісячна виплата  

% 

200 USD - 1,80% 2,00% * 2,50%* 2,50%* 2,75%* -  

 2.1.1. Строковий без 

права поповнення, 

виплата %  в кінці 

строку  

200 USD - 2,00% 2,25%*  2,75%* 2,75%* 3,00%* -  

 

 2.2. Строковий з 

правом 

поповненням, 

щомісячна виплата 

% 

200 USD - - 1,80%* 2,00%* 2,00%*       2,50%* - 
 

 

 2.2.1. Строковий з 

правом 

поповненням, 

виплата %  в кінці 

строку 

200 USD - - 2,00%* 2,25%*      2,25%* 2,75%* - 
 

 2.3. На вимогу, 

виплата  %  

щомісячно 

200 USD 0,01%  

 3. Іноземна валюта, EUR (Євро) 
 

3.1. Строковий без 

права поповнення, 

щомісячна виплата  

% 

200 EUR - 0,50% 0,75% 1,25% 1,45% 1,95% -  

 3.1.1. Строковий без 

права поповнення, 

виплата %  в кінці 

строку  

200 EUR - 0,75% 1,00% 1,75% 1,95% 2,20% -  

 3.2. Строковий з 

правом 

поповненням, 

щомісячна виплата 

% 

200 EUR - - 0,25% 0,95% 1,15% 1,50% - 
 

 3.2.1. Строковий з 

правом 

поповненням, 

виплата %  в кінці 

строку 

200 EUR - - 0,65% 1,45% 1,55% 1,75% - 
 

 3.3. На вимогу, 

виплата  %  

щомісячно 

200 EUR 0,01% 
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*Програма лояльності для вкладників-фізичних осіб АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», в іноземній валюті (дол. США) затверджена рішенням КУАП від 

24.04.2019р. та діє з 06.05.2019р. 

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, що переоформлює вклад в доларах США, на суму  7 тис. дол. США та більше терміном на 6 місяців та більше, до 

діючих % ставок в доларах США додається +0,25% річних. 

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, при оформленні нового депозиту на суму 7 тис. дол. США та більше терміном на 6 місяців та більше, при 

пред’явлені пенсійного посвідчення або касового ордеру про зняття депозиту в іншому банку, або виписки з поточних рахунків з призначенням платежу 

«повернення депозитного вкладу», видаткового касового документу іншого банку про зняття готівки з поточного рахунку фізичної особи (видатковий касовий 

ордер, чек терміналу, чек банкомату та інші), до діючих % ставок в дол. США. додається +0,25% річних.   

Програма лояльності для вкладників-фізичних осіб АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», в національній валюті (грн.) затверджена рішенням КУАП від 

18.07.2019р. та діє з 22.07.2019р. 

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, що переоформлює вклад, сумою від 100 000,00 грн.(включно) до 499 999,99грн. терміном на 6 місяців та більше, до 

діючих % ставок в грн. додається + 0,5% річних;  

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, що переоформлює вклад, сумою від 500 000,00 грн.(включно) та більше терміном на 6 місяців та більше, до діючих 

% ставок в грн. додається + 1% річних 

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, при оформленні нового депозиту сумою від 100 000,00грн.(включно) до 499 999,99грн. терміном на 6 місяців та 

більше, при пред’явлені пенсійного посвідчення; касового ордеру про зняття депозиту в іншому банку; виписки з поточних рахунків з призначенням платежу 

«повернення депозитного вкладу»; видаткового касового документу іншого банку про зняття готівки з поточного рахунку фізичної особи (видатковий 

касовий ордер, чек терміналу, чек банкомату та інші),  до діючих % ставок в грн. додається + 0,5% річних; 

Кожному вкладнику-фізичній особі Банку, при оформленні нового депозиту сумою 500 000,00грн.(включно) та більше терміном на 6 місяців та більше, при 

пред’явлені пенсійного посвідчення; касового ордеру про зняття депозиту в іншому банку; виписки з поточних рахунків з призначенням платежу «повернення 

депозитного вкладу»; видаткового касового документу іншого банку про зняття готівки з поточного рахунку фізичної особи (видатковий касовий ордер, чек 

терміналу, чек банкомату та інші),  до діючих % ставок в грн. додається +1% річних 


