Процентні ставки за депозитами, актуальні на 24.06.2021
Процентні ставки за вкладами,
Вклад

% річних

Строк, дні
гривня

долар

євро

Мінімальна сума
вкладу

Депозити для корпоративних клієнтів

Вільний вибір

«Тижневий Плюс»
Строковий депозит із
щомісячною виплатою

61–90 днів

2,25 %

-

-

91–180 днів

2,75 %

-

-

181–270 днів

3,75 %

-

-

271–366 днів

4,75 %

-

-

7

0,10% *

-

-

30–60 днів

2,25%

0,01%

-

61–90 днів

2,75%

0,01%

-

91–180 днів

3,25%

0,01%

-

50 000 грн

1 гривня

відсотків
Оформюється з фіксованою
сумою на визначений строк.
Без можливості довкладень і
часткового зняття.
Щомісячна виплата процентів на

1 UAH

рахунок підприємства.
Після закінчення строку
можливе автоматичне

200 USD
181–270 днів

4,25%

0,01%

-

271–366 днів

5,25%

0,01%

-

Понад 366 днів

4,75%

-

-

повернення коштів на поточний
рахунок або продовження
строку депозиту

Мінімальний

Незнижуваний

строк

залишок

Поточний депозит
Можливість поповнювати чи

3 дні

0,10%

-

-

8 днів

0,15%

-

-

15 днів

0,20%

-

-

знімати частину вкладу до суми
незнижувального залишку
необмежену кількість разів.
Щомісячна виплата процентів на

10 UAH

поточний рахунок підприємства.
Після закінчення строку
автоматично продовжується на
аналогічний строк

Депозити з розміщення бюджетних коштів у гривні – за рівнем ставок депозиту «Строковий» на дату
подання конкурсної пропозиції в розрізі відповідних строків депозитів з 12.11.2020.
Бажаєте дізнатися про продукт
більше або замовити його?
Зайдіть на pb.ua/depozitykk
Ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р.

*Депозит “Тижневий плюс”
Порядок пролонгації строку та застосування рівня процентної ставки за вкладом такі:
Строк пролонгації

Розмір, на який збільшується відповідна ставка у певному

(період)

періоді

8-й день

Пролонгація на 7 днів

зростає на 0,15% річних

15-й день

Пролонгація на 7 днів

зростає на 0,5% річних

22-й день

Пролонгація на 9 днів

зростає на 0,5% річних

31-й день

Пролонгація на 30 днів

зростає на 1% річних

День вкладу

61-й день та кожні наступні
30 днів

Пролонгація на 30 днів

процентна ставка, що зафіксована у п.2.2. Договору,
збільшується на 2,15 % річних

