
Вклад (депозит) "ОЩАДНИЙ"

1 міс. 2 міс.  3 міс. 6 міс 9 міс. 12 міс.

31 день  62 дня 93 дня 183 дня  274 дня  365 днів

щомісячно 15,25% 16,25% 17,50% 17,50% 17,50%

у кінці строку 15,50% 16,50% 18,00% 18,00% 18,00%

щомісячно 2,00% 3,00% 4,50% 4,50% 5,25%

у кінці строку 2,25% 3,25% 4,75% 4,75% 5,50%

щомісячно 2,00% 3,00% 3,25% 3,25% 4,25%

у кінці строку 2,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,50%

Вклад (депозит) "ОЩАДНИЙ+"

1 міс. 2 міс.  3 міс. 6 міс 9 міс. 12 міс.

31 день  62 дня 93 дня 183 дня  274 дня  365 днів
щомісячно 14,75% 15,75% 17,00% 17,00% 17,00%

у кінці строку 15,00% 16,00% 17,50% 17,50% 17,50%

щомісячно 1,75% 2,75% 4,25% 4,25% 5,00%

у кінці строку 2,00% 3,00% 4,50% 4,50% 5,25%

щомісячно 1,75% 2,75% 3,00% 3,00% 4,00%

у кінці строку 2,00% 3,00% 3,25% 3,25% 4,25%

Вклад (депозит) "ПРОГРЕСИВНИЙ"

Строк / 

процентів річних

6 міс

183 дня

1-й місяць - 15%

2-й місяць - 16%

3-й місяць - 17%

4-й місяць - 18%

5-й місяць - 19%

6-й місяць - 20%

Вклад (депозит) "КАПІТАЛЬНИЙ"

2 міс.  3 міс. 6 міс 9 міс. 12 міс.
 62 дня 93 дня 183 дня  274 дня  365 днів

980 

(гривня)
від 5 000 15,00% 16,00% 17,50% 17,50% 17,50%

840 

(долар)
від 200 2,00% 3,00% 4,50% 4,50% 5,25%

978 (євро) від 200 2,00% 3,00% 3,25% 3,25% 4,25%

Вклад "ВІЛЬНИЙ"

№ 

п/п
Тип вкладу Валюта

Мінімальна 

сума вкладу

Умови виплати 

процентів
Процентів річних

Строк 

розміщенн

я коштів
980 

(гривня)
5 000 8,0%

840 

(долар)
200 1,0%

978 (євро) 200 0,5%

Поповнення суми вкладу: дозволяється. 

При поверненні суми вкладу або його частини, проценти за строк розміщення грошових коштів на вкладному рахунку не перераховуються. 

Строк / процентів річних
більше 12 міс. 

(450 днів)

Умови розміщення коштів на строковий вклад (депозит) в АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Процентні ставки по вкладах (депозитах) для клієнтів роздрібного бізнесу (фізичні особи)

№ 

п/п
Тип вкладу Валюта

Сума 

вкладу

Умови виплати 

процентів

18,00%

840 

(долар)
від 200 1,00% -1.

Вклад (депозит) 

"ОЩАДНИЙ"

(Строковий депозит)

980 

(гривня)
від 5 000 14,50%

Строк / процентів річних
більше 12 міс. 

(450 днів)

978 (євро) від 200 1,00% -

Поповнення суми вкладу (депозиту): не дозволяється. 

Дострокове повернення суми вкладу (депозиту): не дозволяється. 

№ 

п/п
Тип вкладу Валюта

Сума 

вкладу

Умови виплати 

процентів

Дострокове повернення суми вкладу (депозиту): не дозволяється. 

1.
Вклад (депозит) 

"ОЩАДНИЙ+"

(Строковий депозит)

980 

(гривня)
від 5 000 14,00% 17,50%

840 

(долар)
від 200 0,75% 4,50%

978 (євро) від 200 0,75% 4,00%

Поповнення суми вкладу (депозиту): дозволяється протягом всього терміну дії Вкладу

Поповнення суми вкладу (депозиту): не дозволяється

№ 

п/п
Тип вкладу Валюта

Сума 

вкладу

Умови виплати 

процентів

3.
Вклад (депозит) 

"ПРОГРЕСИВНИЙ"

(Строковий депозит)

980 

(гривня)
від 10 000 щомісячно

 - для вкладів розміщених строком від 6 місяців до 12 місяців, поповнення вкладу можливе протягом перших трьох місяців розміщення Вкладу;

Дострокове повернення суми вкладу (депозиту): не дозволяється. 

№ 

п/п
Тип вкладу Валюта

Сума 

вкладу
Умови виплати процентів

Строк / процентів річних

2.

Вклад (депозит) 

"КАПІТАЛЬНИЙ"

(Строковий депозит з 

капіталізацією %)

проценти зараховуються на 

вкладний (депозитний) рахунок

Поповнення суми вкладу (депозиту): дозволяється: 
 - для вкладів розміщених строком до 6 місяців (включно) поповнення вкладу можливе протягом  першого місяця розміщення Вкладу;

Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", 

"ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб.

Дострокове повернення суми вкладу (депозиту): не дозволяється. 

3. Вклад"ВІЛЬНИЙ"

проценти 

зараховуються на 

вкладний 

рахунок

без 

обмежень

Повернення частини вкладу: дозволяється неодноразове вилучення частини вкладу, за виключенням мінімальної суми.

ПРИМІТКИ ДО РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК В РАМКАХ ВКЛАДІВ "ОЩАДНИЙ",  "ОЩАДНИЙ+" ТА "КАПІТАЛЬНИЙ": 

1) Надбавки до відсотковї ставки за депозитами*:
 - сума вкладу більше 250 000 гривень / 10 000 дол. США / 10 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1% 

 - сума вкладу більше 1000 000 гривень/30 000 дол.США/30 000 Євро відсоткова ставка збільшується на 1,5%

2). Бонусна програма для власників основних платіжних карток (MC World Elite  PayPass)*:

ччшцззиж -*= 112KKPД



Умови (процентні ставки) вступають в дію з 22.05.2019 року

Плюс 0,25% річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад 

"КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб. Не додається до надбавки до відсотковї ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ" або 

"ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб.

Не додається до надбавки до процентної ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "ОЩАДНИЙ",  "ОЩАДНИЙ+" та "КАПІТАЛЬНИЙ" для фізичних осіб
3). Програма лояльності для існуючих вкладників*:

Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ",  

"ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту),  на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, на 

термін не менший 3 місяців, протягом 10 днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При повторному розміщенні 

вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення. Не додається до надбавки до відсотковї 

ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб, а також з бонусною програмою для власників основних 

платіжних карток (MC World Elite Contactless).

Плюс 0,25 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в іноземній валюті (дол. США та євро) на вклад 

"КАПІТАЛЬНИЙ",  "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту)  на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), 

що закінчився, на термін не менший 3 місяців, протягом 10 днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований. При 

повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторгого розміщення. Не додається 

до надбавки до відсотковї ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб, а також з бонусною програмою 

для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless).

*Застосовується  при оформленні депозиту у відділенні Банку


