
Адреса відділення: 

## 0,20%

Довідки за телефонами:

Ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011р. my.ukrsibbank.com

базова

 ставка

базова 

ставка для 

вкладів від 

150 тис.грн.
1

базова

 ставка

базова ставка 

для вкладів від 

500 тис.дол.
1

базова

 ставка

базова ставка 

для вкладів від 

500 тис.євро
1

1 місяць - -  -  - - -

2 місяці - - - - - -

3 місяці - - - -  -  - 

6 місяців - - - - - -

9 місяців 0,01% 0,01%

12 місяців 4,50% 4,70%

18 місяців 4,50% 4,70%

24 місяців 4,50% 4,70% - -

2 місяці - - - - - -

3 місяці - - - -  -  - 

6 місяців - - - - - -

9 місяців 0,01% 0,01%

12 місяців 4,00% 4,20%

18 місяців 4,00% 4,20%

24 місяці 4,00% 4,20% - -

3 місяці

6 місяців

9 місяців

12 місяців

18 місяців

24 місяці

6 місяців

9 місяців

12 місяців

18 місяців

24 місяці

строк вкладу

безстроковий

1 місяць

2 місяці

3 місяці

6 місяців

9 місяців

12 місяців

18 місяців

Більш детальну інформацію про діючі програми та акції Ви можете отримати у Вашого фінансового консультанта або за телефонами довідкової 

служби:

0-800-505-800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 590-06-90

мінімальна сума вкладу

(умови дійсні з 01.08.2020 р.):

Долар США

базова ставка базова ставка

Євро

1
- при автопролонгації ставка застосовується залежно від початкової суми розміщення вкладу;

2
- якщо вклад не поповнено в строк, відсоткова ставка одноразово зменшується на 2% для вкладів у національній валюті за умови, що розмір відсоткової ставки

більше 2% річних;
3
 - з 01.10.2015 р. нові вклади на вимогу «Активні гроші» не відкриваються;

4
- відкриття нових строкових депозитів в доларах США та євро допускається тільки в якості застави для фінансування клієнтів СМБ в рамках програми кредитування

"Кредит під заставу депозиту" та документарних операцій 

При автопролонгації нижченаведених вкладів відсоткова ставка встановлюється: 

 - для депозиту "Вклад зі щомісячною виплатою відсотків" - на рівні відсоткової ставки по депозиту "Надійний статок";    

 - для депозиту "Вклад з виплатою відсотків  наприкінці терміну" - на рівні відсоткової ставки по депозиту "Гарантований капітал".

Вклад на вимогу для повернення коштів після закінчення 

строкових вкладів

безстроковий

-

0,01% 0,01%

-

"Щасливий вік" - 3 та 6 міс. для гривні, всі строки для долара США 

і для євро;  

"Персональний план збагачення" - 6 міс. для гривні, всі строки 

для долара США і для євро;  

"Гарантований капітал" - 1, 2,3 і 6 міс. для долара США, євро та 

гривні; 3 і 6 міс. для євро;  

"Надійний статок" - 1 міс. для всіх валют; 2, 3 і 6 міс. для долара 

США, євро та гривні; 3 і 6 міс. для євро;

"Вклад зі щомісячною виплатою відсотків та можливістю 

поповнення"; 

"Вклад зі щомісячною виплатою відсотків та можливістю 

поповнення для пенсіонерів"; 

 "Вклад зі щомісячною виплатою відсотків для пенсіонерів";   

 "Вклад з виплатою відсотків  наприкінці терміну для 

пенсіонерів".

Строк вкладу
базова ставка

-

-

Вид вкладу

100 грн.

0,01%

Вклад на вимогу "Активні гроші"
3
(умови дійсні з 19.12.2016 р.):

€1010 грн.

0,01%

Мінімальна сума вкладу та незнижуваного залишку $10

 Можливість вільного використання коштів - поповнення та 

зняття  без втрати процентів. Сума поповнення та зняття не 

обмежена при збереженні незнижуваного залишку на 

рахунку. Проценти щомісячно перераховуються на 

депозитний рахунок (капіталізуються). 

нац. валюта

0,01%

Вкладники можуть отримати підвищення базової процентної ставки за вкладом в національній валюті до 0,5% річних, взявши участь в інших заохочуючих

програмах АT "УКРСИББАНК", а саме: "Власник пакетної пропозиції "All inclusive", "Держатель зарплатної картки банку", "День народження", "Власник пенсійного

рахунку"  (до +0,5% до базової ставки вкладу "Щасливий вік" за умови відкриття пенсійного рахунку в АT "УКРСИББАНК").

Також діє спеціальна пропозиція для користувачів системи інтернет-банкінгу UKRSIB online. 

При відкритті депозитів у системі UKRSIB online вкладники отримують надбавку до діючої відсоткової ставки на перший місяць (31 день) розміщення вкладу

+3% для рахунків у гривні. Звертаємо увагу, що при відкритті депозитів за допомогою системи UKRSIB online інші програми заохочення вкладників не

застосовуються.

євро

АT "УКРСИББАНК" пропонує фізичним особам вклади (депозити) 

Вид вкладу Строк вкладу

мінімальна сума вкладу 1 000 грн.

0,01%

Долар США

0,5%

-4,25%

-

-

100 грн.

проценти не нараховуються

-

-

долар США

0,01%
4

0,01%
4 0,01%

4
0,01%

4

€500

--

-

-

Національна валюта

Вклади, що діють тільки на умовах автопролонгації

0,01%
4

Національна валюта

-

Євро

€5001 000 грн. $500мінімальна сума вкладу

"Гарантований капітал"                                                        
     без можливості поповнення та часткового зняття, сплата 

процентів наприкінці строку 

мінімальна сума вкладу

4,25%

"Щасливий вік"   
(вклад для пенсіонерів)  

Вклад зі щомісячною виплатою відсотків та можливістю 

поповнення" проценти перераховуються на платіжну карту 

клієнта або зараховуються на депозитний рахунок для його 

поповнення. З можливістю поповнення. Мінімальна сума 

поповнення 100 грн.

-

"Надійний статок"                            
без можливості поповнення та часткового зняття, сплата 

процентів щомісячно

-

4,00%

-

"Персональний план збагачення" 

передбачає щомісячне поповнення вкладу
2
, сплата процентів 

наприкінці строку. При наявності періодичних надходжень у 

клієнта на поповнення вкладу є можливість підключення 

договірного списання. Мінімальна сума поповнення 100 грн. 

Максимальна сума вкладу 150 тис.грн.

 - 

(умови дійсні з 01.08.2020 р.):

-

4,25%

-

0,01%

0,01%
4 0,01%

4
0,01%

4

4,00% -

-

-

-

4,00%

-

$500

-

-

-

-


