
 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 44 

засідання  комітету з управління активами та пасивами   

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»  

від 03 жовтня 2022 року 
 

                                                                                       Голова Правління Банку  

 

_______________________    Вадим КАЧУРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити та ввести в дію з 03.10.2022р. по 31.12.2022р. (включно), Акційні умови для Вкладників 

– фізичних осіб, клієнтів АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", по депозитам у іноземній валюті, USD  

(Долари США), які купували безготівкову іноземну валюту, USD (Долари США), за 

міжбанківським курсом, з метою подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних 

(депозитних) рахунках, а саме: 

Період дії 

пропозиції 
з 03.10.2022р. по 31.12.2022р. (включно) 

Учасники: Вкладники – фізичні особи, клієнти АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 

Умови: 

Для всіх учасників, які у період дії пропозиції, купуватимуть безготівкову іноземну 

валюту, USD (Долари США), в межах суми – 100 000,00 грн., (ста тисяч грн., 00 коп.),   
разово на один календарний місяць  на міжбанківському валютному ринку, з особистих 

безготівкових коштів на рахунках, відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», з метою 

подальшого розміщення придбаних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в 
іноземній валюті строком не менше 3-х місяців. 

Валюта вкладів: безготівкова іноземна валюта, USD (Долари США) + готівкова іноземна 

валюта, USD (Долари США); 

Види вкладів:  

- «Строковий  без права поповнення», щомісячна виплата %, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

- «Строковий  без права поповнення», виплата % в кінці строку, у іноземній 
валюті, USD (Долари США); 

-  «Строковий з правом поповнення», щомісячна виплата %, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 
-  «Строковий  з правом поповнення», виплата % в кінці строку, у іноземній 

валюті, USD (Долари США); 

Сума вкладу: від 200,00 USD (Долари США), та більше, з правом поповнення суми 

вкладу готівковою іноземною валютою, USD (Долари США), без обмеження. 
Термін: на 3, 6, 12, 13, 18 місяців;  

Відсоткова ставка: збільшення відсоткової ставки по депозитам фізичних осіб, у 

іноземній валюті, USD  (Долари США), яка діє на період запровадження Акції, що 
затверджено рішенням членів КУАП від 06 червня 2022 року (Протокол КУАП №15) та 

введено в дію з 07 червня 2022 року, на +0,5% до діючої. 

Вид депозитної угоди 
Діюча відсоткова 

ставка* 

Запропонована 

відсоткова 

ставка 

«Строковий  без права поповнення», щомісячна 1,80% 2,30% 



 

 

виплата %, на 3 місяці, у іноземній валюті, USD 
(Долари США); 

«Строковий  без права поповнення», виплата % в 

кінці строку, на 3 місяці, у іноземній валюті, USD 
(Долари США); 

2,00% 2,50% 

«Строковий  без права поповнення», щомісячна 
виплата %, на 6 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

2,00% 2,50% 

«Строковий  без права поповнення», виплата % в 
кінці строку, на 6 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

2,25% 2,75% 

«Строковий з правом поповнення», щомісячна 
виплата %, на 6 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

1,80% 2,30% 

«Строковий  з правом поповнення», виплата % в 
кінці строку, на 6 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

2,00% 2,50% 

«Строковий  без права поповнення», щомісячна 
виплата %, на 12 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

2,50% 3,00% 

«Строковий  без права поповнення», виплата % в 

кінці строку, на 12 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

2,75% 3,25% 

«Строковий з правом поповнення», щомісячна 

виплата %, на 12 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

2,00% 2,50% 

«Строковий  з правом поповнення», виплата % в 

кінці строку, на 12 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

2,25% 2,75% 

«Строковий  без права поповнення», щомісячна 

виплата %, на 18 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

2,75% 3,25% 

«Строковий  без права поповнення», виплата % в 

кінці строку, на 18 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

3,00% 3,50% 

«Строковий з правом поповнення», щомісячна 

виплата %, на 18 місяців, у іноземній валюті, USD 

(Долари США); 

2,50% 3,00% 

«Строковий  з правом поповнення», виплата % в 

кінці строку, на 18 місяців, у іноземній валюті, 

USD (Долари США); 

2,75% 3,25% 

*Діючи процентні ставки по депозитам фізичних осіб затверджено рішенням членів 

КУАП від 06 червня 2022 року (Протокол №15) та введено в дію з 07 червня 2022 року. 

 

Умови встановлення збільшення відсоткової ставки по депозитам фізичних осіб, у 

іноземній валюті, USD  (Долари США): за наданням відповідним співробітником, (який 
відкриває у АБС В2 відповідну депозитну угоду): СЗ та надання копії квитанції про 

купівлю безготівкової іноземної валюти, USD (Долари США), за міжбанківським курсом, 

за рахунок особистих коштів в національній валюті, які обліковувалися на поточних 

рахунках клієнтів відкритих у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», у національній валюті 
(Гривня), які було відкрито у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», до відділу супроводження 

регіональної мережі на електронну адресу начальника відділу. 

Умови діючої Програми лояльності для вкладників –фізичних осіб  АТ 
«УКРБУДІНВЕСТБАНК» в іноземній валюті USD (Долари США), що затверджена 

рішенням КУАП від 24.04.2019 року протокол №18, не розповсюджується на дію Акції. 



 

 

 

 

 

 


