
Поточні рахунки UAH USD EUR Поповнення Лонгація Дострокове розірвання Виплата  процентів

Ощадний

(до 200 000,00 грн.)
2,00 0,25 0,10 без обмежень х дозволяється щомісяця

Ощадний

(понад 200 000,00 грн.)
3,00 0,50 0,10 без обмежень х дозволяється щомісяця

Депозитні програми
UAH      

 (мін 1000)

USD                 

(мін 100)

EUR       

  (мін 100)
Поповнення Лонгація Дострокове розірвання Виплата  процентів

9,50-12,50* х х

10,50-13,50* х х

12,50 1,50 0,10

14,50 2,00 0,25

15,50 2,25 0,50

14,50 2,25 0,75

14,50 2,25 0,50

11,50 2,25 0,75

       Пенсійний6     15,00 2,50 х дозволяється 2 х дозволяється з певним обмеженням 5 щомісяця

13,00 1,50 0,10

15,00 2,00 0,25

16,00 2,25 0,75

16,00 2,25 1,00

UAH      

 (мін 1000 000)

USD                 

(мін 25 000)

EUR       

  (мін 25 000)

15,50 2,00 0,50

16,50 2,25 1,00

16,50 2,50 1,25

Строк "12м" для всіх видів вкладів становить 12 місяців + 10 днів.

5
Дозволяється після шести місяців знаходження коштів на депозитному рахунку

6
Відкривається при наданні пенсійного посвідчення

7
 Поповнення можливе після пролонгації Вкладу (min 1000,00 UAH)  

8
 Дострокове повернення Вкладу на вимогу Вкладника до спливу строку повернення Вкладу,  допускається для вкладів, що залучаються на строк не менше 14 календарних днів, починаючи з 8 (восьмого) календарного дня з 

дати зарахування Вкладу на Вкладний рахунок, або після будь-якої пролонгації, за умови, якщо Вкладник письмово повідомить Банк про необхідність повернення суми Вкладу та нарахованих процентів не пізніше ніж за 2 

(два) банківські дні до бажаної дати повернення Вкладу. При достроковому поверненні Вкладу проценти перераховуються за ставкою 0,01% річних за період з дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк/з дня 

останньої пролон-гації до дня, який передує його поверненню.

7 днів*

КРОК ЗА КРОКОМ дозволяється7 дозволяється4 дозволяється8

Виплата процентів проводиться в останній 

день кожного строку дії Вкладу (з урахуванням 

пролонгації) шляхом перерахування на 

відкритий у Банку поточний рахунок Вкладника

2
Поповнення протягом дії договору, окрім останнього місяця (min 500,00 UAH, min 50,00 USD) 

3
 Поповнення протягом дії договору,за умови розміщення вкладів терміном на 3 місяці поповнення можливе протягом 15 днів, на 6 місяців протягом 45 днів, на 12 місяців протягом 90 днів

4
Якщо клієнт за день до дня закінчення строку дії депозиту  не звертається до банку з повідомленням про намір повернути депозит, такий депозит вважається щоразу продовженим на аналогічний до попереднього строк.  

дозволяється 4 не дозволяється щомісяця

12 м

1
Поповнення протягом дії договору, окрім останнього місяця (min 1000,00 UAH, min 50,00 USD, min 50,00 EUR) 

Строк

3 м

6 м

Максимум + дозволяється 3

* автоматична лонгація на аналогічний термін із підвищенням % ставки на 0,25% при кожній лонгації ( max- 12 лонгацій)

Капітал дозволяється 1 х не дозволяється капіталізація відсотків

Максимум не дозволяється дозволяється 4 не дозволяється щомісяця

12 м

6 м

3 м

1 м

12 м

Затверджено Протоколом засідання Комітету з управління активами та пасивами 

АТ"ЄПБ" від 23.02.2023 р. №  23/02/2023

Валюта                           

Валюта                           

Класика дозволяється 1 х не дозволяється щомісяця
3 м

1 м 

Строк

14 днів*

Строк

бестроково

бестроково

6 м

12 м

12 м

6 м

Умови залучення коштів в  АТ "ЄПБ" для фізичних осіб

Діють з "14"  березня  2023 року 


