
грн. дол. євро грн. дол. євро грн. дол. євро

На вимогу 

з лонгацією
Оптимальний 6-12 місяців 6,0% - - - - - - - -

так,

від 100 грн
так

Так,

за ставкою на 

момент лонгації

При достроковому припиненні 

договору перерахунок раніше 

нарахованих процентів не 

здійснюється 

1-3 місяці - - - - - - 9,00% 1,00% 1,00%

3-6 місяців 8,50% 1,00% 1,00% 8,25% 0,75% 0,75% 8,75% 1,25% 1,25%

6-12 місяців 9,75% 1,50% 1,50% 9,50% 1,25% 1,25% 10,00% 1,75% 1,75%

12-18 місяців 11,00% 2,30% 2,30% 10,75% 2,05% 2,05% 11,25% 2,55% 2,55%

18-24 місяців 12,00% 2,80% 2,55% 11,75% 2,55% 2,30% 12,25% 3,05% 2,80%

24-40 місяців 12,00% 3,30% 3,05% 11,75% 3,05% 2,80% 12,25% 3,55% 3,30%

3-6 місяців 7,50% 0,50% 0,50% 7,25% 0,25% 0,25% 7,75% 0,75% 0,75%

6-12 місяців 8,75% 1,00% 1,00% 8,50% 0,75% 0,75% 9,00% 1,25% 1,25%

12-18 місяців 10,00% 2,00% 2,00% 9,75% 1,75% 1,75% 10,25% 2,25% 2,25%

18-24 місяців 10,50% 2,50% 2,25% 10,25% 2,25% 2,00% 10,75% 2,75% 2,50%

6-12 місяців

12-18 місяців

З вільним доступом до 

рахунку
Зручний безстроково - - - - - - так так ні

  %% ставка для рахунків у гривні 

в залежності від залишку на 

рахунку:

від 200,00 грн., 

дол. США чи Євро, 1000 російських 

рублів - 0,5%  

Для зарахування пенсій та 

грошової допомоги
Соціальний безстроково

так, цільові 

зарахування з 

Пенсійних та 

соціальних фондів

так ні

 %% ставка для рахунків у гривні 

на фактичний залишок коштів 

на рахунку 

Для зарахування коштів за 

депозитним вкладом по 

закінченню терміну дії

Депозитний безстроково 0,5% 0,5% 0,5% - - - - - - так так ні

 %% ставка для рахунків у гривні в 

залежності від залишку на 

рахунку:

від 1000,00 грн., 100,00 дол. США 

чи Євро - 0,5%

-

+0,5% річних 

в національній та іноземній валютах

При переоформленні/пролонгації вкладу.

При пред'явленні документу про зняття коштів у іншому банку (касовий документ/чек банкомату/виписку про зняття коштів). Термін дії такого документа не повинен перевищувати 3 місяців, сума вкладу, не повинна 

перевищувати двократний розмір суми, зазначеної в документі про зняття коштів.

При пред'явленні пенсійного посвідчення.

При умові наявності рахунку "Соціальний» та зарахуванні на рахунок пенсії/ грошової допомоги.

При відкритті вкладу в системі  CIB-Online.

Надбавки Програми лояльності не плюсуються між собою.

** Максимальний термін оформлення вкладів в CIB-Online 999 днів.

мінімальная сума вкладу 1 000 грн./100 дол./100 євро

0,5% річних в гривні, Доларах США, Євро та 

Російських рублях

8,0%

   Програма лояльності (застосовується для вкладів від 3 місяців) затверджена протоколом КУАП № 21/04-1 від 21.04.2022, діє з 25.04.2022

ні

Так, на строк, що 

дорівнює 

попередньому строку 

згідно з  умовами 

продукту, чинного на 

дату пролонгації

Дострокове припинення договору 

забороняється

2% в золоті (959) - -

ні
Строковий, в банківських 

металах
Золотий запас

1,5% в золоті (959) -

Так, на строк, що 

дорівнює 

попередньому строку 

згідно з  умовами 

продукту, чинного на 

дату пролонгації

Дострокове припинення договору 

забороняється

Строковий 

з поповненням*

Максимальний дохід з 

поповненням

так

від 1000 грн./ 100 

дол.США/ 100 євро

ні

Так, на строк, що 

дорівнює 

попередньому строку 

згідно з  умовами 

продукту, чинного на 

дату пролонгації

Дострокове припинення договору 

забороняється.

Поповнення дозволяється 

протягом строку дії/ кожної 

пролонгації договору, але не 

пізніше 30 днів до дати його 

закінчення.

Максимальна сума загальних 

поповнень не може 

перевищувати подвійний розмір 

початкової 

сумиоформленого/пролонговано

го вкладу

Лонгація Примітки

Строковий 

з максимальною ставкою*

Умови залучення банківських вкладів (депозитів) для фізичних осіб  АТ "КІБ", діють з 25.04.2022

Ставки залучення банківських вкладів (депозитів) затверджені рішенням КУАП № 21/04-1 від 21.04.2022 та діють з 25.04.2022

Короткий опис
Назва 

продукту
Строк**, міс.

З щомісячною виплатою процентів З капіталізацією процентів З виплатою процентів в кінці строку Можливість 

поповнення

Можливість 

часткового/

дострокового 

зняття

Максимальний дохід ні ні


