Додаток №3 до Наказу №__-Н від 20.05.2019р.
Умови (параметри) депозитів (вкладів) для фізичних осіб
№
1

Назва Вкладу
Клієнт

2

Строк розміщення

3

Валюта

4

Сума початкового
внеску

5

Періодичність
виплати процентів

6

Нарахування
процентів

7

Автоматичне
продовження строку
розміщення
(автопролонга-ція)

8

Капіталізація
процентів
(приєднання до
суми Вкладу)

9

Можливість
поповнення

10

Можливість
часткового зняття

11

Дострокове
повернення за
ініціативою Клієнта

12

Умови лояльності

«Дохідний»
Гривня (UAH): 1, 3, 6, 9, 12, 18 місяців*;
Долар США (USD) / Євро (EUR): 3, 6, 9, 12, 18 місяців*
Гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR).
Мінімальна сума початкового внеску Вкладу:
А) за умови розміщення вкладу у відділенні Банку:
5 000 ( п’ять тисяч) гривень,
1 000 (одна тисяча) доларів США,
1 000 (одна тисяча) євро;
Б) за умови розміщення вкладу через Систему «Інтернет-банкінг»:
500 (п’ятсот) гривень,
50 (п’ятдесят) доларів США,
50 (п’ятдесят) євро.
Максимальна сума початкового внеску Вкладу, більше якої Вклад може бути
розміщений на умовах, окремо затверджених Тарифно-комерційним комітетом
ПАТ «ПУМБ»:
25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень,
4 000 000 (чотири мільйони) доларів США,
3 000 000 (три мільйони) євро.

«Вільний»
Фізична особа: резидент / або нерезидент.
6 місяців*
Гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR).
Мінімальна сума початкового внеску Вкладу:
100 (сто) гривень,
10 (десять) доларів США,
10 (десять) євро.
Максимальна сума початкового внеску Вкладу, більше
якої Вклад може бути розміщений на умовах, окремо
затверджених Тарифно-комерційним комітетом
ПАТ «ПУМБ»:
25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень,
4 000 000 (чотири мільйони) доларів США,
3 000 000 (три мільйони) євро.

«Депозитний конструктор»
від 1 до 548 днів
Гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR).
Мінімальна сума початкового внеску Вкладу:
100 (сто) гривень,
10 (десять) доларів США,
10 (десять) євро.
Максимальна сума початкового внеску Вкладу:
25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень,
4 000 000 (чотири мільйони) доларів США,
3 000 000 (чотири мільйони) євро.

«Скарбничка+»
12 місяців*
Гривня (UAH).
Сума початкового внеску Вкладу – не
встановлена.

На вибір Клієнта:
- наприкінці строку розміщення Вкладу,
Наприкінці строку розміщення Вкладу.
- щомісячно,
- кожні 7 календарних днів.
Проценти нараховуються з дня, наступного за днем надходження коштів на депозитний рахунок, до дня, що передує дню повернення коштів з депозитного рахунку; на суму фактичного залишку грошових коштів на депозитному рахунку на кінець
кожного операційного дня, виходячи з розрахункової кількості календарних днів у році – 365.
На вибір Клієнта:
Вклад з автопролонгацією.
- з автопролонгацією,
Кількість автопролонгацій не
- без автопролонгації.
обмежується. Можливість
Кількість автопролонгацій не обмежується.
автопролонгації може бути змінена
Можливість автопролонгації може бути змінена Клієнтом до останнього дня строку
Без можливості автопролонгації.
Клієнтом упродовж строку дії Вкладу, крім
дії Вкладу (не включаючи цей день).
планової дати закінчення строку дії
Автопролонгація здійснюється при наявності умов, визначених у Договорі.
Вкладу.
Автопролонгація здійснюється при
наявності умов, визначених у Договорі.
За Вкладом з автопролонгацією на вибір Клієнта:
Здійснюється за Вкладом з
- з капіталізацією,
автопролонгацією в кінці строку дії
- без капіталізації.
Вкладу (в день автопролонгації).
За Вкладом без автопролонгації капіталізація не здійснюється.
Можливість капіталізації може бути
Без можливості капіталізації процентів.
Капіталізація здійснюється тільки за останній місяць строку дії Вкладу в кінці строку
змінена Клієнтом упродовж строку дії
дії Вкладу (в день автопролонгації).
Вкладу, крім планової дати закінчення
Можливість капіталізації може бути змінена Клієнтом упродовж строку дії Вкладу,
строку дії Вкладу..
крім планової дати закінчення строку дії Вкладу..
Поповнення допускається до
Можливість та обмеження поповнення зазначаються в
Поповнення допускається без обмежень максимальної
максимальної суми Вкладу (включно).
Заяві на приєднання до Договору.
суми поповнення.
Максимальна сума Вкладу в будь-який
У випадку, якщо Вкладом передбачена можливість
Мінімальна сума поповнення:
час дії Вкладу – 1 000 000 UAH (один
поповнення, мінімальна сума поповнення складає:
Не передбачено.
- у відділенні Банку – 100 гривень/ 20 доларів США/ 20
мільйон гривень).
- у відділенні Банку – 100 гривень/ 20 доларів США/ 20
євро;
Мінімальна сума поповнення:
євро;
- через Систему «Інтернет-банкінг» - не
- у відділенні Банку – 100 гривень;
- через Систему «Інтернет-банкінг» - не
встановлюється.
- через Систему «Інтернет-банкінг» - не
встановлюється.
встановлюється.
Часткове зняття Вкладу допускається без обмежень, в
Зняття частини вкладу прирівнюється до
Можливість часткового зняття Вкладу зазначається в
Не передбачено.
рамках залишку Вкладу.
повного дострокового повернення
Заяві на приєднання до Договору.
Перерахунок процентів не здійснюється.
Вкладу.
Допускається лише шляхом повернення
вкладу в повному обсязі.
При достроковому припиненні строку
розміщення Вкладу здійснюється
перерахунок раніше нарахованих
Допускається. Умови перерахунку процентів при
процентів за процентною ставкою,
Не передбачено.
Допускається, без перерахунку процентів.
достроковому поверненні Вкладу зазначаються в Заяві
встановленою відповідним рішенням ПАТ
на приєднання до Договору.
«ПУМБ» з оприлюдненням відповідної
інформації у місцях надання послуг
Банком та/або на Сайті Банку, а також
шляхом зазначення у Заяві на
приєднання до Договору
Застосовуються.
Не застосовуються.
Щомісячно.

Щомісячно

13

14

15

16
17

Послуга
регулярного
перерахування
коштів (Standing
order),
оформлюється
виключно у
відділенні Банку.
Строк внесення
суми початкового
внеску на
Депозитний рахунок
Можливість
встановлення
овердрафту під
заставу майнових
прав по Вкладу
Процентна ставка
Канал продажу
Вкладу

Передбачено.
Мінімальна сума щомісячних
перерахувань – 10 (десять) гривень
(UAH).
Максимальна сума щомісячних
перерахувань – до Максимальної суми
Вкладу, яка в будь-який час дії Вкладу –
1 000 000 UAH (один мільйон гривень).

Не передбачено.

6 календарних днів з дня підписання Заяви на приєднання до Договору (включно).

Допускається згідно умов овердрафту.
.

у день підписання Заяви на приєднання до Договору

Не встановлений.

Не допускається.

Встановлюється відповідним рішенням ПАТ «ПУМБ» з оприлюдненням відповідної інформації у місцях надання послуг Банком та/або на Сайті Банку та зазначається у Заяві на приєднання до Договору/ Договорі банківського вкладу.
Відділення Банку та Система «Інтернет-банкінг»

* - під строком 1 місяць мається на увазі розміщення Вкладу на 30 днів, 3 місяці – 91 день, 6 місяців – 184 дні, 9 місяців – 274 дні, 12 місяців – 367 днів; 18 місяців – 548 днів.

Система «Інтернет-банкінг»

Відділення Банку, виключно у рамках
Пакету послуг

