ДОДАТОК ДО УМОВ ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДНИХ (ДЕПОЗИТНИХ) РАХУНКІВ ПАТ «УКРСОЦБАНК»
«Умови залучення депозитів (вкладів) для приватних клієнтів», дійсний з 15.07.2014 року
1. Загальні положення
1.1. Цей Додаток набирає чинності з вказаної вище дати, встановлює фінансові та інші умови залучення ПАТ «Укрсоцбанк» депозитів (вкладів) фізичних осіб залежно від типу вкладу, інших параметрів та є невід‘ємною частиною
Умов відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків ПАТ «Укрсоцбанк», які розміщені на сайті останнього www.unicredit.ua.
1.2. Усі терміни та визначення, що вживаються в цьому Додатку, використовуються в значенні, наведеному в тексті зазначених вище Умов відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків.
2. Основні умови залучення депозитів (вкладів)
Тип вкладу
Валюта вкладу
Строк залучення
вкладу
Пролонгація
строку залучення
вкладу

Мінімальна сума
вкладу

Виплата відсотків
за вкладом

UAH, USD, EUR

UAH, USD, EUR, RUB

UAH

UAH, USD, EUR, RUB

«Найкращий для
найдорожчих»
UAH

7 днів

1, 2, 3, 6 місяців

3, 6, 12 місяців

3, 6, 12, 24, 120 місяців

3, 6, 12 місяців

60 місяців

3, 6 місяців

безстроковий

здійснюється
автоматично

відсутня

здійснюється автоматично для вкладів строком
3, 6 та 12 місяців, за вкладами на інший строк відсутня

здійснюється
автоматично

відсутня

відсутня

відсутня

1 000,00 UAH /
200,00 USD / 200,00
EUR
4 000,00 RUB

1 000,00 UAH

500,00 UAH / 100,00 USD
/ 100,00 EUR / 2 000,00 RUB

1 000,00 UAH

1 000,00 UAH / 200,00 USD / 200,00
EUR

100,00 UAH

без обмежень

в кінці строку
залучення депозиту
на картковий або
поточний рахунок

на поточний рахунок одразу
після підписання договору
депозиту та розміщення
коштів на депозитний
рахунок (за весь строк)

щомісячно на картковий або поточний рахунок
або шляхом зарахування на депозитний
рахунок (капіталізація)

щомісячно на картковий
або поточний рахунок
або шляхом зарахування
на депозитний рахунок
(капіталізація)

щорічно шляхом зарахування на
депозитний рахунок (капіталізація)

щомісячно на картковий рахунок

щомісячно шляхом
зарахування на
депозитний рахунок
(капіталізація)

допускається

допускається

допускається
(мін. сума поповнення – 100,00 грн.;
поповнення вкладу шляхом
підключення послуги SPO
(договірного списання) - без
обмежень)

допускається

не допускається

не допускається

не допускається

допускається

за ставкою 50% від
ставки, зазначеної в
договорі депозиту

- за кожний повний рік строку
залучення вкладу - за ставкою
відповідно до договору депозиту;
- за неповний рік строку залучення
вкладу, що настає після закінчення
першого повного року такого
залучення (або пізніше) - за ставкою
у розмірі 10% від ставки, зазначеної
в договорі депозиту;
- у разі повернення вкладу до
закінчення першого повного року
строку його залучення - за ставкою у
розмірі 0% річних за весь строк
залучення вкладу.

за ставкою у розмірі 0% річних

повернення вкладу в день
звернення Клієнта без
перерахунку нарахованих
процентів

- для розміщення вкладу
необхідне пред’явлення
пенсійного посвідчення;
- можливість оформити
внутрішню (не
нотаріальну) довіреність
на право
розпорядження
коштами в установі
Банку за зниженим
тарифом

- у випадку необхідності придбання
Клієнтом за рахунок вкладу
нерухомості, автомобіля, оплати за
навчання Клієнт, при пред’явленні до
Банку відповідних підтверджуючих
цей факт документів, має право
достроково повернути суму вкладу та
отримати нараховані проценти без їх
перерахування за зниженою
ставкою;
- Клієнт має право отримати кредит
на придбання
нерухомості/інвестування у
будівництво нерухомості, придбання
автомобіля за ставкою, нижчою на
0,5 (нуль цілих п’ять десятих)
процентних пункти від базової
ставки.

- депозитний рахунок відкривається
до основного карткового рахунку
Клієнта та може бути активований
на вибір Клієнта: (і) одразу при
відкритті такого карткового
рахунка або (іі) при зверненні
Клієнта до Банку або (ііі) після
здійснення дзвінка до контактцентру Банку;
- переоформлення раніше
відкритого вкладу здійснюється
автоматично шляхом внесення
Клієнтом мінімальної суми вкладу
на депозитний рахунок.

- депозитний рахунок
відкривається до
основного карткового
рахунку Клієнта та може
бути активований на вибір
Клієнта: (і) одразу при
відкритті такого
карткового рахунка або (іі)
при зверненні Клієнта до
Банку або (ііі) після
здійснення дзвінка до
контакт-центру Банку;
- цілодобовий доступ
Клієнта до вкладу.

«Тижневий»

здійснюється
автоматично
(максимальна
кількість
пролонгацій – не
більше трьох)
1 000,00 UAH /
100,00 USD /
100,00 EUR
щотижня на
картковий або
поточний рахунок

«Класичний»

«Авансовий»

«Капітал»

Поповнення
вкладу

не допускається

не допускається

не допускається

допускається (з урахуванням обмежень по сумі
на дату поповнення, що встановлюється
Банком відповідно до договору депозиту)

Часткова видача
вкладу

не допускається

не допускається

не допускається

не допускається

Банк повертає Клієнту суму
депозиту за вирахуванням
суми раніше сплачених
відсотків та суми комісії за
перерахування коштів з
депозитного рахунку в
розмірі 1% від суми вкладу,
що повертається

для депозитів строком 3, 6 та 12 міс.: за
ставкою 0% річних за весь строк залучення
вкладу;
для депозитів строком 24, 60 та 120 міс.:
- за кожний повний рік строку залучення
вкладу - за ставкою відповідно до договору
депозиту;
- за неповний рік строку залучення вкладу,
що настає після закінчення першого повного
року такого залучення (або пізніше) - за
ставкою у розмірі 10% від ставки, зазначеної в
договорі депозиту;
- у разі повернення вкладу до закінчення
першого повного року строку його залучення за ставкою у розмірі 0% річних за весь строк
залучення вкладу.

Процентні ставки,
за якими
здійснюється
перерахування
нарахованих
процентів при
достроковому
розторгненні/
розірванні
депозиту

- за кожні повні
періоди строку
залучення вкладу
– за ставкою,
відповідно до
договору
депозиту;
- за неповний
період строку
залучення вкладу
– за ставкою 0%
річних

Особливі умови
депозиту

Автоматична
пролонгація
строку залучення
вкладу
відбувається, якщо
Клієнт не
звернувся до
Банку із заявою
про поверненням
вкладу не менше,
ніж за 2 (два)
робочих дні до
закінчення
повного періоду
строку його
залучення.

проценти
перераховуються за
ставкою 0% річних за
весь строк залучення
вкладу

-

-

-

«Цільовий»

«Активний»

«Ощадний+»

UAH, USD, EUR

UAH

UAH, USD, EUR

3. Процентні ставки по депозитам (вкладам)

Тип вкладу

Строк
залучення
вкладу

"Ощадний+"

безстроковий

"Активний"

Карткові депозити
Процентна ставка (відсотків річних) залежно від суми та/або валюти
вкладу
UAH
100 000.00
до
USD
EUR
грн. від 500 000,00
99 999,99
49 9999,99
грн.
грн.
грн.
12.00%
12.50%
13.00%
4.00%
2.00%

3 місяці

19.00%

-

-

6 місяців

19.50%

-

-

Тип вкладу

"Тижневий"

Депозит для пенсіонерів
Процентна ставка (відсотків річних) залежно від валюти вкладу
Тип вкладу

Строк
залучення
вкладу

"Найкращий для
найдорожчих"

3 місяці
6 місяців
12 місяців

Тип вкладу

Строк
залучення
вкладу

"Класичний"

1 місяць
2 місяці
3 місяці
6 місяців

Тип вкладу

до
50 000,00
грн.
18.00%¹
18.50%
19.00%¹
19.50%

UAH

USD

18.50%
19.00%
16.25%

-

UAH
50 000,01 грн.
300 000,00
грн.
18.25%
18.75%
19.25%
19.75%

від 300 000,01
грн.
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%

EUR

Короткостроковий депозит
Процентна ставка (відсотків річних) залежно від
валюти вкладу
Строк залучення вкладу,
з урахуванням
пролонгації (поділений
UAH
USD
EUR
на періоди)
1-й період (7 (сім) днів)
15.00%
2.00%
1.00%
2-й період (від 8-го по 1416.00%
2.25%
1.00%
й день)
3-й період (від 15-го по
17.00%
2.50%
1.50%
21-й день)
4-й період (від 22-го по
18.00%
2.75%
2.00%
28-й день)
Депозит з авансовою виплатою відсотків
Процентна ставка (відсотків річних) залежно від суми та/або
валюти вкладу
Строк
залучення
вкладу

UAH
до
50 000,00
грн.

50 000,01
грн. 300 000,00
грн.
18.50%
19.00%
16.25%

3 місяці
18.25%
"Авансовий"
6 місяців
18.75%
12 місяців
16.00%
Базові депозити
Процентна ставка (відсотків річних) залежно від суми та валюти вкладу
USD
EUR
5 000,01
5 000,01
до
від
від
до
USD до
EUR 5 000,00
30 000,01
30 000,01
200 000,00
30 000,00
5 000,00 EUR
30 000,00
USD
USD
EUR
RUB
USD
EUR
7.00%¹
7.25%
7.50%
0.50%¹
0.75%
1.00%
5.00%
7.25%
7.50%
7.75%
0.75%
1.00%
1.25%
6.00%
7.50%¹
7.75%
8.00%
4.50%¹
4.75%
5.00%
7.00%
8.00%
8.25%
8.50%
5.00%
5.25%
5.50%
8.00%

¹ - даний розмір ставок застосовується при визначені розміру ставки за депозитами, відкритими до 05.06.2012р., по яким діє автоматична пролонгація
3 місяці
18.50%
18.75%
19.00%
7.25%
7.50%
7.75%
6 місяців
19.00%
19.25%
19.50%
7.75%
8.00%
8.25%
12 місяців
16.25%²
16.50%
16.75%
8.50%²
8.75%
9.00%
"Капітал"
24 місяців
15.25%³
15.50%
15.75%
5.00%³
5.25%
5.50%
60 місяців
14.75%³
15.00%
15.25%
5.00%³
5.25%
5.50%
120 місяців
10.75%³
11.00%
11.25%
3.50%³
3.75%
4.00%

4.25%
4.75%
5.50%²
2.50%³
2.50%³
1.50%³

4.50%
5.00%
5.75%
2.75%
2.75%
1.75%

4.75%
5.25%
6.00%
3.00%
3.00%
2.00%

2.75%⁴

3.00%

6.50%
7.50%
9.00%

від
300 000,
01 грн.

USD

EUR

18.75%
19.25%
16.50%

-

-

RUB
200 000,01
RUB 1 500 000,00
RUB
5.25%
6.25%
7.25%
8.25%
6.75%
7.75%
9.25%

від
1 500 000,01 RUB
5.50%
6.50%
7.50%
8.50%
7.00%
8.00%
9.50%

-

² - даний розмір ставок застосовується при визначені розміру ставки за депозитами, що були відкриті до 24.12.2012року (по яким діє перегляд ставок кожні 6 місяців)
³ - даний розмір ставок застосовується при визначені розміру ставки за депозитами, що були відкриті до 21.03.2013року (по яким діє перегляд ставок кожні 6 місяців)

"Цільовий"

60 місяців

13.75%

14.00%⁴

14.25%

4.50%

4.75%⁴

5.00%

2.50%

⁴ - даний розмір ставок застосовується при визначенні розміру ставки за депозитами, що були відкриті до 04.03.2013 р. (по яким діє перегляд ставок кожні 6 місяців)

-

Надбавки до процентних ставок за депозитами в національній валюті за Програмою лояльності (не застосовуються до депозитів «Ощадний+» та «Активний», що залучений строком на 3 або 6 місяців) (!!! не сумуються !!!)
Для Клієнтів, що є держателями емітованої Банком пенсійної картки, та в рамках програми лояльності «UniCreditBank-твій банк»
0,5 (нуль цілих п’ять десятих) процентних пунктів
Для вкладу «Найкращий для найдорожчих» – для держателів емітованої Банком пенсійної картки
1 (один) процентний пункт
Для Клієнтів, які по закінченню строку вкладу у національній валюті переоформлюють раніше розміщену суму вкладу на новий строк
1,2 (один цілий два десятих) процентних пунктів
Для Клієнтів, які по закінченню строку вкладу в іноземній валюті переоформлюють раніше розміщену суму вкладу на новий строк зі зміною валюти вкладу на національну валюту

