
14 днів 1 3 6 9 12 + 1 день

щомісячно так від 500 - - 15,50% 16,50% 17,50% 18,50%

у кінці строку ні - 12,50% 14,50% 16,00% 17,00% 18,00% 19,00%

капіталізація так від 500 - - 15,75% 16,75% 17,75% 18,75%

щомісячно так від 100 - - 6,75% 7,25% 7,75% 8,25%

у кінці строку ні - 4,50% 5,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50%

капіталізація так від 100 - - 6,85% 7,35% 7,85% 8,35%

щомісячно так від 100 - - 6,00% 6,25% 6,50% 7,00%

у кінці строку ні - 3,50% 4,50% 6,25% 6,50% 6,75% 7,25%

капіталізація так від 100 - - 6,10% 6,35% 6,60% 7,10%

UAH від 10 000 - - 10,50% 11,50% 12,50% 13,50% 14,50%

USD від 1 000 - - 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%

EUR від 1 000 - - 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%

UAH від 1 000 200 000 від 1 - - 15,50% 16,50% - -

USD від 100 9 000 від 1 - - 6,75% 7,25% - -

EUR від 100 7 000 від 1 - - 6,00% 6,25% - -

МОБІЛЬНИЙ

(без автоматичної 

пролонгації, з 

можливістю  

дострокового 

повернення)

UAH від 100 - у кінці строку так

від 1 

(в тому числі через 

ПТКС та 

http://wideup.net)

- - 12,75% 13,75% 14,75% 15,75%

UAH від 1 000 від 500

USD від 200 від 100

EUR від 200 від 100

3
 Умови Програми лояльності до вкладу «Вільний» та «Захищений» не застосовуються

Фактичний строк знаходження коштів у банку

на рівні 10,00% в гривні, 5,00% в доларах США, 4,00% в євро

Для Клієнтів Банку, за умови отримання заробітної плати через ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (зарплатний проект), 

процентна ставка збільшується на:

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ ЗА ВКЛАДАМИ 

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ВІЛЬНИЙ

(без автоматичної 

пролонгації, з 

можливістю  

дострокового 

повернення)

у кінці строку

UAH

МОЖЛИВІСТЬ 

ПОПОВНЕННЯ 

ВКЛАДУ
5

капіталізація

ЗАТВЕРДЖЕНО КУАП

ставки дійсні з 05.12.2016

УНІВЕРСАЛЬНИЙ

(з можливістю 

автоматичної пролонгації,

без можливості  

дострокового 

повернення)

від 200

від 1 000

від 200 

EUR

ВАЛЮТА 

ВКЛАДУ

USD

ВИПЛАТА 

ПРОЦЕНТІВ

СУМА ПОПОВНЕННЯ 

ВКЛАДУ

1 
сума залишку вкладу після часткового зняття (якщо така можливість передбачена умовами вкладу) не може бути меншою, ніж встановлена мінімальна сума вкладу.

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ
3

ДОДАТКОВІ ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ, ДО ОСНОВНОЇ 

ДІЮЧОЇ СТАВКИ ЗА ВІДПОВІДНИМ ВКЛАДОМ

ні

так

НА ВИМОГУ 

(безстроковий)

на рівні 5,00% в гривні, 2,00% в доларах США, 2,00% в євро

4 
у випадку розміщення коштів в Банку на період від 1 до 3 місяців, Банк нараховує та сплачує Вкладнику проценти за ставкою, що визначена строком на 1 місяць; від 3 до 6 місяців – на 3 

місяці; від 6 до 9 місяців – на 6 місяців; від 9 до 12 місяців – на 9 місяців.

5 
у випадку розміщення Вкладником коштів в Банку на період від 9 місяців та більше, право на поповнення Владу припиняється за 3 (три) календарні місяці до дати повернення Вкладу.

Умова розповсюджується на всі Вклади з можливістю поповнення, що оформлені після 01.11.2016 року

Для Вкладників, які отримують державну пенсію та інші соціальні виплати, мінімальна сума вкладу становить 500 UAH / 50 USD / 

50 EUR та процентна ставка за вкладом з щомісячною виплатою процентів збільшується на:

У разі переоформлення Вкладу (не менше 80% від суми попереднього вкладу та у разі оформлення нового вкладу не більше 

ніж через 7 робочих днів з дня закінчення терміну попереднього вкладу) на строк не менше 6 місяців, процентна ставка 

збільшується на:

УМОВИ 

від 6 до 12 місяців

+ 0,50% річних у національній валюті;

+ 0,25% річних в іноземній валюті

Для Вкладників, що є працівниками компаній-клієнтів Банку або працівниками компаній-партнерів Банку, або учасниками 

дисконтних програм компаній-партнерів Банку (за умови надання підтверджуючого документу або візитки/перепустки для 

працівників клієнта/партнера; дисконтної картки для учасника дисконтної програми партнера), процентна ставка збільшується на:

+ 0,50% річних у національній валюті;

+ 0,25% річних в іноземній валюті

НАЙМЕНУВАННЯ ВКЛАДУ

+ 0,50% річних у національній валюті;

+ 0,25% річних в іноземній валюті;

за вкладом «На вимогу»

Розмір процентної ставки (річних) відповідає ставці

СТРОК РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ
4,

 місяців / 

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА ВКЛАДОМ, річнихМІНІМАЛЬНА 

СУМА ВКЛАДУ
1

ЗАХИЩЕНИЙ 

(без автоматичної 

пролонгації, без 

можливості  дострокового 

повернення) 

у кінці строку так

від 1 до 6 місяців 

У разі збільшення процентних ставок за рахунок застосування різних умов діючої Програми лояльності додаткові ставки не сумуються, а використовується їх

максимальне значення

0,40%

0,20%

0,20%

менше одного календарного місяця

+ 0,30% річних у національній валюті;

+ 0,20% річних в іноземній валюті

2 
до максимальної суми вкладу включаються суми поповнення протягом строку розміщення вкладу.

Умови дострокового повернення коштів для вкладів «Вільний» та «Мобільний»

Для Клієнтів Банку, у яких є діючий договір оренди індивідуального сейфу (або у разі оформлення вкладу не більше ніж через 7 

робочих днів з дня закінчення терміну дії договору оренди індивідуального сейфу), процентна ставка збільшується на:

+ 0,50% річних у національній валюті;

+ 0,25% річних в іноземній валюті

МАКСИМАЛЬНА 

СУМА ВКЛАДУ
2

-

-

-

-

-

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, м.Київ, площа Перемоги, 1, Україна

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80


