ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням КУАП АТ "КРИСТАЛБАНК" №57 від "24" листопада 2020 р.

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ДЕПОЗИТНИМИ ВКЛАДАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ В АТ "КРИСТАЛБАНК"
Діють з 01.12.2020

Назва вкладу

ПУНКТУАЛЬНИЙ
(з правом дострокового повернення
вкладу)

ПУНКТУАЛЬНИЙ
(без права дострокового повернення
вкладу)

Назва вкладу

Строк розміщення вкладу/ Процентна ставка за вкладом, % річних

Валюта
вкладу

Сума вкладу

UAH

від 10 000

USD

Сплата процентів
31 день

від 32 до 92 днів

від 93 до 183 днів

від 184 до 274
днів

від 275 до 365
днів

від 366 до 730 днів

щомісячно

до 7,0%

до 7,5%

до 8,0%

до 8,3%

до 8,5%

---

від 5 000

щомісячно

---

---

до 1,0 %

до 1,5%

до 1,8%

---

EUR

від 5 000

щомісячно

---

---

до 0,25 %

до 0,25 %

до 0,25 %

---

UAH

від 10 000

щомісячно

до 8,0%

до 8,5%

до 9,0%

до 9,3%

до 9,5%

до 10,0%

USD

від 5 000

щомісячно

---

---

до 1,7 %

до 2,0 %

до 2,0%

до 2,0%

EUR

від 5 000

щомісячно

---

---

до 0,25 %

до 0,25 %

до 0,25 %

до 0,25 %

Валюта
вкладу

Сума вкладу

Сплата процентів

Строк розміщення вкладу/
Процентна ставка за вкладом, %
річних

Можливість
поповнення

Протягом
всього
строку
розміщення
вкладу

Умови дострокового повернення вкладу
Вклад повертається протягом 7-ми днів. При цьому договір
вважається достроково розірваним, а проценти на суму вкладу
нараховуються за фактичний строк перебування коштів в Банку,
із розрахунку:
0,1% річних за вкладами в гривні;
0,01% річних за вкладами в іноземних валютах

Дострокове повернення вкладу не передбачено

Можливість
поповнення

Умови дострокового повернення вкладу

Протягом всього
строку розміщення
вкладу

Дострокове повернення вкладу передбачено. При цьому договір вважається достроково розірваним, а проценти на суму вкладу
нараховуються за фактичний строк перебування коштів в Банку, із розрахунку 0,1% річних за вкладами в гривні.

Можливість
поповнення

Умови дострокового повернення вкладу

від 31 до 730 днів

ГАРАНТІЙНИЙ
(з правом дострокового повернення
вкладу)

UAH

від 100 000

щомісячно

до 2,0%

Назва вкладу

Валюта
вкладу

Сума вкладу

Сплата процентів

Строк розміщення вкладу/
Процентна ставка за вкладом, річних
12 місяців (365 днів)

КРИСТАЛ

UAH

від 10 000

щомісячно

до 10,0%

USD

від 5 000

щомісячно

до 2,0 %

EUR

від 5 000

щомісячно

до 0,25 %

Вклад повертається протягом 7-ми днів. При цьому договір вважається достроково розірваним, а проценти на суму вкладу
нараховуються за фактичний строк перебування коштів в Банку згідно наступного порядку:
1. якщо строк розміщення склав не більше 31 календарного дня - проценти нараховуються з розрахунку 30% від базової процентної
Протягом перших
ставки за цим вкладом;
275 днів строку
2. якщо строк розміщення склав більше 31 календарного дня, але не більше 93 календарних днів -проценти нараховуються з
розміщення вкладу
розрахунку 80% від базової процентної ставки за цим вкладом;
3. якщо строк розміщення склав більше 93 календарних днів - проценти нараховуються у розмірі базової процентної ставки за цим
вкладом.

Строк розміщення вкладу/ Процентна ставка за
вкладом, % річних*
Назва вкладу

Валюта вкладу

Сума вкладу

3-6 днів (сплата
процентів в кінці
строку)

7-14 днів (сплата
процентів в кінці
строку)

15-30 днів
(сплата
процентів в
кінці строку)

ОПЕРАТИВНИЙ
(розміщення необмеженої кількості строкових вкладів з
різними строками та різними % ставками в рамках одного
Генерального договору банківського вкладу (депозиту)

UAH

від 10 000

до 2,5%

до 4,5%

до 5,5%

Можливість поповнення

Умови дострокового повернення вкладу

Поповнення можливе шляхом
розміщення нового вкладу
(траншу)

Дострокове повернення вкладу не передбачено

*Розмір процентної ставки визначається та встановлюється Казначейством Банку в рамках затвердженого діапазону.
ІНШІ СУТТЄВІ УМОВИ ЗА ВСІМА ВИДАМИ ВКЛАДІВ
У випадку накладання на кошти на Рахунку Вкладника арешту (або обмеження права Вкладника розпоряджатися Депозитом іншим чином) відповідними державними органами у випадках, передбачених чинним законодавством, і неможливості повернення Банком коштів з Рахунку,
внаслідок чого Депозит залишається на Рахунку після настання дня повернення Депозиту, проценти на кошти на Рахунку, починаючи з дня повернення Депозиту нараховуються та сплачуються за ставкою 0,01% річних.
Банк не має права повернути Вклад Вкладнику, якщо до дня повернення Вкладу Рахунок не буде взято на облік в контролюючому органі, в якомуВкладник обліковується як платник податків. Неповернення Вкладу за таких обставин не тягне за собою відповідальності Банку щодо
несвоєчасного повернення Вкладу Вкладнику. Проценти на кошти на рахунку за такий період з дня повернення Вкладу до дня отримання Банком Повідомлення від контролюючого органу про взяття рахунку на облік або до дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому
органі за мовчазною згодою, Банком нараховуються та сплачуються за ставкою 0,01 % річних.

