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Цінові параметри депозитних продуктів  для суб’єктів господарювання  

 
1. Цінові параметри  депозитного продукту для суб’єктів господарювання  «Овернайт» у національній валюті: 

 

Процентна ставка, % річних До 6,00% 

Мінімальна сума, що може бути розміщена на рахунку Від 50 тис. грн. 

Максимальна сума, що може бути розміщена на рахунку До 50 млн. грн. 

 
     Встановлення стандартних та індивідуальних параметрів за даним продуктом здійснює Казначейство, відповідно до наданих йому повноважені, із 
додержанням  маржі між залученими коштами на «Овернайт» та розміщеними коштами на міжбанківському ринку або виданими у вигляді  кредитних 
операцій на рівні не менше 1%.  
 
2. Цінові параметри  депозитного продукту для суб’єктів господарювання «Вклад на вимогу «Ваші Гроші» у національній валюті: 

 

Вартість продукту Сума залишку, на яку здійснюється 
нарахування 

Плата на залишок, % річних 

Від 0,01 грн. до 1000,00 грн. 0,00% 

Від 1000,01 грн. до 1 000 000,00 грн. 3,00% 

Від 1 000 000,01 грн. 4,00%  
 

Незнижувальний залишок на рахунку (Сума договору) Не обмежено 

Мінімальна сума, що може бути розміщена на рахунку Не обмежено 

 
Додаткова ставка до діючої при розміщені котів на депозиті «Вклад на вимогу «Ваші гроші» у національній валюті, якщо  клієнт обслуговується на 
Продуктовому пакеті: 
 

Пакетні пропозиції для суб’єктів господарювання Плата на залишок, % річних 

CIB-business 0% 

CIB-international 0% 
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3. Цінові параметри  строкових  депозитів для суб’єктів господарювання 

Цінові параметри  депозитного продукту «Депозитна лінія» для 
суб’єктів господарювання: 
 

Параметри депозитного продукту «Строковий класичний» для суб’єктів 

господарювання: 
 

Вартість продукту Згідно Матриці процентних 
ставок у межах строкового 
класичного депозиту у 
Акціонерному товаристві 
«Комерційний Індустріальний 
Банк»  

Вартість продукту Не встановлено 

Штрафна процентна ставка 
при достроковому поверненні 
траншу 

Валюта 
депозиту 

% річних 

UAH 2% 

USD, EUR 0.50% 
 

Штрафна процентна ставка 
при достроковому 
поверненні депозиту 

Не встановлено 

Мінімальна сума траншу, що 
може бути розміщена в межах 
Депозитної лінії 

5 000,00 грн./500,00 дол. 
США/500,00 євро 

Мінімальна сума депозиту, 
що може бути розміщена в 
межах продукту «Строковий 
класичний» 

Не встановлено 

Максимальна сума депозиту, 
що  може бути розміщена в 
межах Депозитної лінії 

Не обмежено Максимальна сума депозиту, 
що  може бути розміщена в 
межах продукту «Строковий 
класичний» 

Не встановлено 

Поповнення траншу в межах 
Депозитної лінії 

Не передбачено Максимальна сума, що може 
бути розміщена на рахунку 

Не встановлено  
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 Матриця процентних ставок по строковим депозитам у межах депозитної лінії  

з правом дострокового розірвання в АТ "КІБ" 

 
 

Виплата процентів 

 Cтрок розміщення депозиту по продукту "Депозитна лінія" 

до 1 міс. до 2 міс. до 3 міс. до 6 міс.  до 12 міс. до 18 міс. від 18 міс. 

(4-14 
дн.) 

(15-31 
дн.) 

(32-61 
дн.) 

(62 - 91 
дн. 

(92-
184дн.) 

(185-365 
дн.) 

(366-544 
дн.) 

(від 545 дн.) 

UAH 

Виплата % в кінці строку  
 

7,00% 7,00% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 
згідно окремого 
рішення КУАП Виплата % щомісячно  

 
  8,75% 9,00% 9,50% 10,00% 10,50% 

USD 

Виплата % в кінці строку  
 

1,00% 1,00% 1,20% 1,20% 2,00% 2,00% 2,00% 
згідно окремого 
рішення КУАП Виплата % щомісячно  

 
- - 1,20% 1,20% 2,00% 2,00% 2,00% 

 EUR 

Виплата % в кінці строку  
 

0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,20% 1,50% 1,50% 
згідно окремого 
рішення КУАП Виплата % щомісячно 

 
- - 1,00% 1,00% 1,20% 1,50% 1,50% 
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 Матриця процентних ставок по строковим депозитам у межах депозитної лінії  

без права дострокового розірвання в АТ "КІБ" 

 
 

Виплата процентів 

 Cтрок розміщення депозиту по продукту "Депозитна лінія" 

до 1 міс. до 2 міс. до 3 міс. до 6 міс.  до 12 міс. до 18 міс. від 18 міс. 

(4-14 
дн.) 

(15-31 
дн.) 

(32-61 
дн.) 

(62 - 91 
дн. 

(92-
184дн.) 

(185-365 
дн.) 

(366-544 
дн.) 

(від 545 дн.) 

UAH 

Виплата % в кінці строку, сума вкладу до 1 
млн. грн. 
 

6,00% 6,50% 9,25% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 

згідно окремого 
рішення КУАП 

Виплата % в кінці строку, сума вкладу понад 1 
млн. грн. 
 

8,00% 8,00% 9,50% 9,75% 10,50% 11,00% 11,50% 

Виплата % щомісячно 
 

- - 9,25% 9,50% 10,00% 10,50% 11,00% 

USD 

Виплата % в кінці строку  
 

1,00% 1,00% 1,20% 1,20% 2,00% 2,00% 2,00% 
згідно окремого 
рішення КУАП Виплата % щомісячно  

 
- - 1,20% 1,20% 2,00% 2,00% 2,00% 

 EUR 

Виплата % в кінці строку  
 

0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,20% 1,50% 1,50% 
згідно окремого 
рішення КУАП Виплата % щомісячно  

 
- - 1,00% 1,00% 1,20% 1,50% 1,50% 

 


