
№ Умови Максимальний дохід Максимальний дохід з поповненням Синергія Оптимальний Золотий запас

1 Вид договору банківського вкладу (депозиту) Строковий Строковий Строковий На вимогу Строковий

2 Строк вкладу (депозиту) Від 1 місяця до 40 місяців Від 3 місяців до 24 місяців Від 1 місяців до 3 місяців Від 6 місяців до 12 місяців Від 6 місяців до 18 місяців

3 Валюта вкладу (депозиту) Гривня, долар США, євро Гривня, долар США, євро Гривня Гривня Золото

4 Мінімальна сума вкладу (депозиту) 1000,00 гривень, 100,00 доларів США/євро 1000,00 гривень, 100,00 доларів США/євро 1000,00 гривень 1000,00 гривень 100,00 грамів

5

Строк, протягом якого клієнт повинен розмістити 

суму коштів на вклад (депозит) з дня укладення 

договору

В день укладення договору В день укладення договору В день укладення договору В день укладення договору В день укладення договору

6
Процентна ставка на вклад (депозит), відсотки 

річних

3%-18,25% в гривні;

0,5%-3,55% в доларах США;

0,5%-2,75% в євро

13,75%-17,25% в гривні;

0,25%-2,75% в доларах США;

0,25%-2,25% в євро

9,5% в гривні 6% 1,5%-2%

7

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) 

протягом строку дії договору банківського вкладу 

(депозиту)

Не передбачено Не передбачено Не передбачено Так Не передбачено

8

Наслідки повернення строкового банківського вкладу 

(депозиту) на вимогу клієнта до спливу строку 

договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено Не передбачено Не передбачено

При достроковому

припиненні договору

перерахунок раніше

нарахованих процентів не

здійснюється 

Не передбачено

9 Часткове повернення вкладу Не передбачено Не передбачено Не передбачено
Так, без припинення дії договору, перерахунок 

нарахованих процентів не здійснюється
Не передбачено

10 Порядок повернення вкладу (депозиту)

Вклад повертається по закінченню строку 

залучення вкладу шляхом перерахування 

відповідної суми грошових коштів на 

поточний рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, відкритий на 

ім’я вкладника у банку

Вклад повертається по закінченню строку 

залучення вкладу шляхом перерахування 

відповідної суми грошових коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з використанням 

платіжної картки, відкритий на ім’я вкладника у 

банку

Вклад повертається по закінченню строку 

залучення вкладу шляхом перерахування 

відповідної суми грошових коштів на поточний 

рахунок/поточний рахунок з використанням 

платіжної картки, відкритий на ім’я вкладника у 

банку

Вклад повертається по закінченню строку 

залучення вкладу шляхом перерахування 

відповідної суми грошових коштів на 

поточний рахунок/поточний рахунок з 

використанням платіжної картки, відкритий на 

ім’я вкладника у банку

Вклад повертається по закінченню строку 

залучення вкладу шляхом перерахування 

відповідної суми грошових коштів на поточний 

рахунок, відкритий на ім’я вкладника у банку

11 Виплата відсотків за вкладом (депозитом)

Щомісячно/ в кінці терміну дії вкладу шляхом 

зарахування на поточний рахунок/поточний 

рахунок з використанням платіжної картки 

відкритий на ім’я клієнта у банку;

капіталізація нарахованих процентів 

щомісячно шляхом зарахування на вкладний 

рахунок

Щомісячно/ в кінці терміну дії вкладу шляхом 

зарахування на поточний рахунок/поточний 

рахунок з використанням платіжної картки 

відкритий на ім’я клієнта у банку;

капіталізація нарахованих процентів щомісячно 

шляхом зарахування на вкладний рахунок

Щомісячно, за мінусом суми відрахування на 

благодійність (1% річних) згідно умов  акції 

«Синергія доброї волі» та умов договору, 

шляхом зарахування на поточний 

рахунок/поточний рахунок з використанням 

платіжної картки відкритий на ім’я клієнта у 

банку

Щомісячно шляхом зарахування на поточний 

рахунок/поточний рахунок з використанням 

платіжної картки відкритий на ім’я клієнта у 

банку

Щомісячно шляхом зарахування на поточний 

рахунок/поточний рахунок з використанням 

платіжної картки відкритий на ім’я клієнта у 

банку. Виплата нарахованих процентів 

здійснюється в гривнях за офіційним курсом 

банківських металів, установленим 

Національним банком України на день виплати

12 Поповнення Не передбачено Так Не передбачено Так Не передбачено

13 Мінімальна сума поповнення Не передбачено 1000,00 гривень, 100,00 доларів США/євро Не передбачено 100,00 гривень Не передбачено

14
Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом 

строку дії договору банківського вкладу (депозиту)
Не передбачено

Поповнення вкладу  дозволяється протягом 

строку дії/пролонгації договору, але не пізніше 

30 днів до дати закінчення строку дії договору.

Максимальна сума загального поповнення 

(збільшення) вкладу протягом строку дії/кожної 

пролонгації договору - не більше подвійної 

розміру початкової суми вкладу (суми вкладу на 

дату укладання договору та в подальшому - суми 

вкладу на дату кожної пролонгації догвору)

Не передбачено Так, не обмежена Не передбачено

15

Автоматичне продовження строку дії договору 

банківського вкладу (депозиту) згідно з умовами 

договору

Так Не передбачено Не передбачено Так Так 

16 Програма лояльності за вкладами Так Так Не застосовується Не застосовується Не застосовується

17

Платежі за додаткові та супутні послуги банку, 

отримання яких є необхідним для укладення 

договору банківського вкладу (депозиту):

Так, безкоштовно Так, безкоштовно Так, безкоштовно Так, безкоштовно Так, безкоштовно

18
Оподаткування доходів, отриманих від вкладних 

(депозитних) операцій:

податок на доходи фізичних осіб - 18% від 

суми нарахованих за договором банківського 

вкладу процентів;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих за 

договором банківського вкладу процентів

податок на доходи фізичних осіб - 18% від суми 

нарахованих за договором банківського вкладу 

процентів;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих за 

договором банківського вкладу процентів

податок на доходи фізичних осіб - 18% від суми 

нарахованих за договором банківського вкладу 

процентів;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих за 

договором банківського вкладу процентів

податок на доходи фізичних осіб - 18% від 

суми нарахованих за договором банківського 

вкладу процентів;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих за 

договором банківського вкладу процентів

податок на доходи фізичних осіб - 18% від суми 

нарахованих за договором банківського вкладу 

процентів;

військовий збір - 1,5% від суми нарахованих за 

договором банківського вкладу процентів

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ДЕПОЗИТИ)


