
Накопичуйте заощадження максимально ефективно, на зручних для Вас умовах!  

 

НАЙМЕНУВАННЯ 
ВКЛАДУ 

ВАЛЮТА 
ВКЛАДУ 

МІНІМАЛЬНА 
СУМА 

ВКЛАДУ 

ВИПЛАТА 
ПРОЦЕНТІВ 

МАКСИМАЛЬНА 
СУМА ВКЛАДУ 

МОЖЛИВІСТЬ 
ПОПОВНЕННЯ 

ВКЛАДУ 

КОРОТКИЙ 
ОПИС ВКЛАДУ 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
(з можливістю 
автоматичної 
пролонгації, 

без можливості  
дострокового 
повернення) 

UAH від 1 000 

щомісячно 

  

так 

Строковий Вклад з  
умовами, які 

вибирає Вкладник 
(строк розміщення 
коштів можливість 

поповнення;  
періодичність 

виплати 
процентів;  
можливість 

автоматичної 
пролонгації ) 

у кінці строку ні 

капіталізація так 

USD від 200  

щомісячно 

  

так 

у кінці строку ні 

капіталізація так 

EUR від 200 

щомісячно 

  

так 

у кінці строку ні 

капіталізація так 

ВІЛЬНИЙ 
(без 

автоматичної 
пролонгації, з 
можливістю  

дострокового 
повернення) 

UAH від 10 000 

у кінці строку   ні 

Строковий Вклад з 
можливістю  

дострокового 
(повного або 
одноразового 
часткового)  
повернення 

коштів   

USD від 1 000 

EUR від 1 000 

ЗАХИЩЕНИЙ  
(без 

автоматичної 
пролонгації, без 

можливості  
дострокового 
повернення) 

UAH від 1 000 

у кінці строку 

200 000 

так 

Строковий Вклад  
з можливістю 

поповнення від 1 
грн./1 дол.США/1 

євро; без 
автоматичної 

пролонгації, без 
можливості  

дострокового 
повернення 

USD від 100 9 000 

EUR від 100 7 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАЙМЕНУВАННЯ 
ВКЛАДУ 

ВАЛЮТА 
ВКЛАДУ 

МІНІМАЛЬНА 
СУМА 

ВКЛАДУ 

ВИПЛАТА 
ПРОЦЕНТІВ 

МАКСИМАЛЬНА 
СУМА ВКЛАДУ 

МОЖЛИВІСТЬ 
ПОПОВНЕННЯ 

ВКЛАДУ 

КОРОТКИЙ ОПИС 
ВКЛАДУ 

МОБІЛЬНИЙ 
(без 

автоматичної 
пролонгації, з 
можливістю  

дострокового 
повернення) 

UAH від 100 
у кінці 
строку 

  так 

Строковий Вклад з 
можливістю 

поповнення від 1 
гривні через касу 
Відділення Банку 

та/або через 
дистанційні канали 
обслуговування:  

сервіс онлайн 
платежів WIDE:PAY 
(http://wideup.net) 

та ІПТС 

НА ВИМОГУ 
(безстроковий) 

UAH від 1 000 

капіталізація   так 

Безстроковий 
Вклад з  

можливістю 
повернення коштів 
на першу вимогу 

Вкладника  

USD від 200 

EUR від 200 

 
 

Бажаєте отримувати прибуток та вільно користуватися коштами протягом строку дії вкладу – 
скористайтеся картковим продуктом «Подвійна вигода»! Це унікальне поєднання депозиту та 
платіжної картки, що дозволяє накопичувати кошти, мати до них цілодобовий доступ та 
отримувати додатковий дохід. 

PINbank є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2000 року та має 
індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рівні 4+ (висока надійність), 
присвоєний незалежним уповноваженим Рейтинговим агентством "IBI-Rating".  

 


