
1 міс. 2 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 13 міс.

UAH 11,5 12,5 14,5 15 15,25 (+0,25**) 15,5 (+0,25**) 500 100

USD 1 1 3 3,5 3,75 4 100 10

EUR 0,5 1 1,5 2 2,5 3 100 10

UAH 11,5 12 14 14,5 14,75 (+0,25**) 15 (+0,25**) 500 100

USD 1 1 2,5 3 3,25 3,5 100 10

EUR 0,5 0,5 1 1,5 2 2,5 100 10

UAH 14,5 14,75 (+0,25**) 15 (+0,25**) 500 100

USD 3,25 3,5 3,75 100 20

EUR 1,5 2 2,5 100 20

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ  в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" з 19.11.2018 р.

ТАБЛИЦЯ №1. Умови залучення грошових коштів від фізичних осіб на депозитні вклади в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК",  договори за якими  укладалися / укладаються починаючі з 25.06.2015р., а також для вкладів,  за 

якими договори укладені до 24.06.2015 р. включно, в тому числі договори, які укладені до 24.06.2015 включно та були пролонговані після зазначеної дати, за умови що до зазначених договорів були внесені зміни 

(шляхом підписання сторонами додаткової угоди)  до розділів 4,5 щодо порядку та підстав дострокового повернення коштів та розірвання договору*.

Код 

продукт

у
Назва вкладу

Валюта 

вкладу

Процентна ставка (% річних)

Особливі умови
Мінімальна 

сума вкладу

Мінімальна 

сума 

поповнення

Максимальна 

сума вкладу

Скарбничка

Нараховані проценти щоквартально 

додаються до суми вкладу та 

виплачуються при поверненні вкладу. 

Проценти нараховані в дату повернення 

вкладу, зараховуються на поповнення 

вкладу того ж самого дня. Поповнення 

депозиту здійснюється по передостанній 

місяць строку дії договору. 

** Бонусна ставка +0,25% надається при 

оформленні депозиту в національній 

валюті терміном дії  9 або 13 місяців за 

допомогою мобільного додатка 

«Industrial24»

Ощадний вклад з можливістю 

автоматичної пролонгації дії Договору та 

виплатою процентів наприкінці строку дії 

вкладу / наприкінці строку кожної 

пролонгації вкладу. Поповнення вкладу 

можливе протягом 1 місяця з моменту 

оформлення або пролонгації договору.

** Бонусна ставка +0,25% надається при 

оформленні депозиту в національній 

валюті терміном дії  9 або 13 місяців за 

допомогою мобільного додатка 

«Industrial24»

3207

3228 Доходний

3201

Ощадний вклад з можливістю 

автоматичної пролонгації дії Договору та 

щомісячною виплатою відсотків на 

поточний або картковий рахунок, 

відкритий в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК. 

Поповнення вкладу можливе протягом 1 

місяця з моменту оформлення або 

пролонгації договору (для вкладів з 

автоматичною пролонгацією).

** Бонусна ставка +0,25% надається при 

оформленні депозиту в національній 

валюті терміном дії  9 або 13 місяців за 

допомогою мобільного додатка 

«Industrial24»

Стандарт



UAH 8 9 9,5 10 10,25 10,5 500 100

USD 1 1 1,1 1,2 1,3 1,4 100 10

EUR 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1 100 10

UAH 10 500 100 25 000 000

USD 1 100 10 1 000 000

EUR 0,5 100 10 1 000 000

UAH

USD

EUR

UAH

USD

EUR

Вказані в таблиці №1  процентні ставки встановлюються також в момент 

пролонгації дії договорів, що укладалися починаючи з 25.06.2015 р.

0,05

Нові вклади за даними умовами не 

надаються. Використовується при 

достроковому розірванні строкових 

депозитних вкладів або в інших випадках 

визначених договорами вкладів

0,05
Без обмежень

Особливий

ГАМАНЕЦЬ

0,1

* Під укладанням договорів починаючи 

з 25.06.2015 р. розуміється підписання 

сторонами  договору вкладу та первісне 

розміщення вкладу починаючи із 

зазначеної дати (не враховуючи 

договорів вкладу, укладених до 

зазначеної дати та пролонгованих після 

зазначеної дати).

Ощадний депозитний вклад для фізичних 

осіб резидентів та нерезидентів з 

можливістю автоматичної пролонгації дії 

договору, поповненням впродовж всього 

строку дії договору,можливістю  

часткового зняття коштів з вкладного 

рахунку до закінчення терміну дії 

договору  та щомісячною виплатою 

нарахованих відсотків

3230

На вимогу

Ощадний вклад з можливістю 

автоматичної пролонгації дії Договору та 

щомісячною виплатою відсотків на 

поточний або картковий рахунок, 

відкритий в АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК. 

Поповнення вкладу можливе протягом 1 

місяця з моменту оформлення або 

пролонгації договору (для вкладів з 

автоматичною пролонгацією). 

Передбачає можливість дострокового 

зняття суми вкладу до закінчення 

терміну дії депозитного договору за 

ініціативою вкладника, при цьому на 

суму достроково знятих коштів 

нараховується процентна ставка, що 

дорівнює ставці на вимогу 

Для всіх типів вкладів 

3229


