Інформація для порівняння істотних характеристик
послуги банківського вкладу (депозиту) для фізичних осіб

№ назва вкладу
п/п (депозиту)
Процентна
ставка на вклад
(депозит), %
річних/порядок
виплати
процкентів
10 днів
1 місяць (31 день)
1 2 місяці (62 дні)
3 місяці (93 дні)
6 місяці (183 дні)
9 місяців (274
дні)
12 місяців (365
днів)
450 днів
безстроковий
2

Основні умови банківського вкладу (депозиту) в доларах США
Вклад (депозит)
Вклад (депозит)
"Ощадний"
"Ощадний +"
Вклад (депозит)
Вклад (депозит) "Альянс
"Капітальний"
Антистрес"
щомісячно в кінці щомісячно,
в кінці
, на
строку, на
на
в кінці строку, на поточний
щомісячно, капіталізація
строку, на поточний поточний поточний
рахунок
поточний рахунок
рахунок
рахунок
рахунок
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-
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-

-
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-
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0,50

від 200 доларів США

від 200 доларів США

від 200 доларів США

від 200 доларів США

Вклад строковий

Вклад строковий

Вклад строковий

Вклад на вимогу

Мінімальна сума
від 200 доларів США
вкладу (депозиту)

Вид договору
3 банківського
вкладу (депозиту)

Вклад (депозит)
"вільний"

Вклад строковий

Умови зняття
(часткового
зняття) вкладу
(депозиту)
4
протягом строку
дії договору
банківського
вкладу (депозиту)

не передбачено

Умови
поповнення
вкладу (депозиту)
5 протягом строку
дії договору
банківського
вкладу (депозиту)

без поповнення

Автоматичне
продовження
строку дії
договору
6
банківського
вкладу (депозиту)
згідно з умовами
договору

Так

не передбачено

не передбачено

Передбачено для
вкладів:
·до 6 місяців (включно) передбачено протягом
протягом 1-го місяця ;
всього строку дії без
·від 6 місяців до 12
обмежень в сумі
місяців - протягом
перших 3-х місяців
перших 3-х місяців

Так

Так

не передбачено

Передбачена
можливість зняття
вкладу/ частини

без поповнення

передбачено
протягом всього
строку дії

Так (Максимальна кількість 9)

ні

