Параметри депозитів для фізичних осіб, що діють у ПУАТ «ФІДОБАНК»
Вклад «Капітал»

№

Назва ДЕПОЗИТУ

1

Строк/термін
залучення**

Затверджений рішенням
Правління № 115А.1 від
29.12.2012р
Останні зміни рішенням
КУПП №26.2 від 23.04.2014р.;
рішенням КУАП № С04-15 від
13.01.2015
1, 2, 3, 6, 9 міс., 370 днів, 18,
24 міс.

Вклад «Добробут»

Вклад «Скарбниця»

Затверджений рішенням
Правління № 115А.1 від
29.12.2012р.
Останні зміни рішенням
КУПП №26.2 від 23.04.2014р.;
рішенням КУАП № С04-15 від
13.01.2015
2, 3, 6, 9 міс., 370 днів, 18, 24 міс.

Вклад «Пенсійний»*

Затверджений рішенням
Правління № 115А.1 від
29.12.2012р
Останні зміни рішенням
КУПП №26.2 від 23.04.2014р.;
рішенням КУАП № С04-15 від
13.01.2015
3, 6, 9 міс., 370 днів, 18, 24 міс.

Затверджений рішенням
Правління № 115А.1 від
29.12.2012р
Останні зміни рішенням
КУПП №26.2 від 23.04.2014р.;
рішенням КУАП № С04-15 від
13.01.2015
1, 2, 3, 6, 9 міс., 370 днів, 18,
24 міс.

Вклад «Зелений коридор»*

Вклад «Щаслива сімка»*

Затверджений рішенням КУПП №
Затверджений рішенням КУПП
1.11 від 10.01.2014р
№ 66.2 від 13.12.2013р
Останні зміни рішенням
КУПП
Останні зміни рішенням
№61.1 від 29.10.2014р.; рішенням
КУПП №66.2 от 17.11.2014р.
КУАП № С04-15 від 13.01.2015

Вклад «Свобода»

Вклад "Іменні депозитні
сертифікати"*

Затверджений рішенням
Правління № 115А.1 від
Затверджений рішення ПТК №13.1
29.12.2012р
від 17.03.2015р.
Останні зміни рішенням
КУПП
№26.2 від 23.04.2014р.
6, 9, 12 міс.

1 міс.

Депозит повертається на першу
вимогу Вкладника.

3 міс.

Гривня (UAH), долар США
(USD), євро (EUR)

Гривня (UAH), долар США (USD),
євро (EUR)

Гривня (UAH), долар США (USD),
євро (EUR).

Долар США (USD), євро (EUR)

долар США (USD), євро (EUR).

Гривня (UAH).

Гривня (UAH).

Мінімальна сума початкового
внеску Депозиту: 10 (десять)
доларів США / 10 (десять) євро.
Максимальна сума Депозиту - не
обмежується

Вимоги щодо суми початкового
внеску та максимальної суми
Депозиту не встановлені

Мінімальна сума початкового
внеску Депозиту: 2000 (дві
тисячі) гривень. Максимальна
сума Депозиту - не обмежується

Щомісячно.

Щоденно

Щомісячно.
Виплата процентів здійснюється
перерахуванням на вкладний
(депозитний) рахунок, збільшуючи
суму Депозиту («капіталізація»
процентів).

Після закінчення Строку
залучення Депозиту.
Виплата процентів здійснюється
на поточний рахунок Вкладника у
Банку.

3 Cума Депозиту

Щоденно.

Після закінчення Строку
Щомісячно.
Щомісячно.
Після закінчення Строку
Після закінчення Строку
залучення Депозиту.
Після закінчення Строку залучення Після закінчення Строку залучення
Щомісячно.
Виплата процентів здійснюється
Щомісячно.
Виплата процентів здійснюється
залучення Депозиту.
залучення Депозиту.
Виплата процентів здійснюється
Депозиту.
Виплата
Депозиту.
Виплата процентів здійснюється
перерахуванням на вкладний
Виплата процентів здійснюється
перерахуванням на вкладний
5 Виплата процентів Виплата процентів здійснюється
Виплата процентів здійснюється
перерахуванням на вкладний
процентів здійснюється на
Виплата процентів здійснюється
на поточний рахунок Вкладника у
(депозитний) рахунок,
на поточний рахунок Вкладника
(депозитний) рахунок, збільшуючи
на поточний рахунок Вкладника у
на поточний рахунок Вкладника (депозитний) рахунок, збільшуючи
поточний рахунок Вкладника у
на поточний рахунок Вкладника у
Банку.
збільшуючи суму Депозиту
у Банку.
суму Депозиту («капіталізація»
Банку.
у Банку.
суму Депозиту («капіталізація»
Банку, або готівкою у касі Банку.
Банку.
(«капіталізація» процентів).
процентів).
процентів).

Можливість
6
поповнення

Тарифікація
6.1 операцій
поповнення

7

8

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Поповнення Депозиту можливе.
Мінімальна сума разового
поповнення:
- готівкою через касу банку 300 (триста) гривень / 30
(тридцять) доларів США / 30
(тридцять) євро згідно з валютою
Депозиту;
- безготівковим шляхом - не
обмежується.

Відсутня

Зарахування коштів за
Зарахування коштів за
операціями з поповнення
операціями з поповнення
депозитного рахунку:
депозитного рахунку:
- Через термінали
- Через термінали
самообслуговування партнерів
самообслуговування партнерів
Банку та іншими способами – не Банку та іншими способами – не
тарифікується.
тарифікується.

Можливість
часткового зняття

Автоматичне
поновлення строку
залучення
Депозиту***

Умови
дострокового
повернення(витреб
9
ування) за
ініціативою
Вкладника

Поповнення Депозиту можливе.
Мінімальна сума разового
поповнення:
- готівкою через касу банку – 300
(триста) гривень / 30 (тридцять)
доларів США / 30 (тридцять)
євро згідно з валютою Депозиту;
- безготівковим шляхом - не
обмежується.

Відсутня

Поповнення Депозиту можливе.
Мінімальна сума разового
поповнення: -300 гривень / 30
доларів США / 30 євро. ;
Максимальна сума разового
поповнення – не обмежується.

Відсутня

Відсутня

Поповнення Депозиту можливе.
Мінімальна сума разового
Поповнення Депозиту можливе;
поповнення: 1(один) доларів США
вимоги щодо сум та строків
/ 1 (один) євро згідно з валютою поповнення Депозиту не встановлені.
Депозиту;

Відсутня

Зарахування коштів за
Зарахування коштів за операціями
операціями з поповнення
з поповнення депозитного рахунку:
депозитного рахунку:
- Через термінали
- Через термінали
самообслуговування партнерів
самообслуговування партнерів
Банку та іншими способами – не
Банку та іншими способами – не
тарифікується.
тарифікується.

Відсутня

Відсутня

Зарахування коштів за операціями з
поповнення депозитного рахунку:
- Через термінали
самообслуговування партнерів Банку
та іншими способами – не
тарифікується.

Відсутня

Часткове зняття Депозиту можливе
до суми незнижувального залишку.

Відсутня

Відсутня

Часткове зняття Депозиту можливе.

Відсутня

Без строку

Продукт передбачає
автоматичне поновлення строку
залучення на строк, який
дорівнює тому, що зазначений у
Договорі банківського вкладу.
Кількість поновлення строку
залучення Депозиту не
обмежується

Без строку

Дострокове розірвання вкладу не
передбачене

Відсутня

Продукт передбачає автоматичне поновлення строку залучення на строк, який дорівнює тому, що зазначений у Договорі банківського
вкладу.
Кількість поновлення строку залучення Депозиту не встановлена.

Дострокове розірвання вкладу не передбачене

*Вклад відкривається виключно фізичною особою – резидентом.
**Фізичні особи - нерезиденти можуть розміщувати вклади лише на строк 370 та більше днів.
*** Поновлення строку залучення Депозиту відбувається:

Затверджений рішенням ПТК
№24 від 09.04.2015р.
Останні зміни рішенням:
Протокол ПТК №49 від
11.06.2015р.

Депозит повертається на першу
вимогу Вкладника.

Мінімальна сума початкового
Мінімальна (обов’язкова) сума
внеску Депозиту: 300 (триста)
внесення коштів на вкладний
Мінімальна сума початкового
Мінімальна сума початкового
Мінімальна сума початкового
гривень / 30 (тридцять) доларів
рахунок при його відкритті – не
Мінімальний номінал іменного
внеску Депозиту: 1 000 (одна
внеску Депозиту: 300 (триста)
внеску Депозиту: 1 000 (одна
США / 30 (тридцять) євро.
Мінімальна сума початкового внеску Депозиту: 1 000 (одна тисяча)
обмежується. Допускається
депозитного ощадного сетрифікату
тисяча) гривень / 100 (сто)
гривень / 30 (тридцять) доларів
тисяча) гривень / 100 (сто)
Сума незнижуваного залишку
гривень / 100 (сто) доларів США / 100 (сто) євро.
нульовий залишок на рахунку до
- 1000 доларів США/1000 євро.
доларів США / 100 (сто) євро
США / 30 (тридцять) євро.
доларів США / 100 (сто) євро.
Депозиту: 300 (триста) гривень / 30
Максимальна сума Депозиту - не обмежується
моменту першого поповнення
Кратність сертифікату - 100
Максимальна сума Депозиту - не
Максимальна сума Депозиту - не Максимальна сума Депозиту - не
(тридцять) доларів США / 30
вкладу.
доларів США/100 євро
обмежується
обмежується
обмежується
(тридцять) євро.
Максимальна сума Депозиту - не
Максимальна сума Депозиту - не
обмежується
обмежується

Нарахування
процентів

Затверджений рішенням КУПП №
66.2 від 13.12.2013р

Вклад «Поштовий»*

7 днів.

Гривня (UAH), долар США (USD),
євро (EUR)

4

Затверджений рішенням КУПП
№73.2 від 15.12.2014р.

Вклад «Сейф»*

3 міс.

2 Валюта

Гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR).

Вклад «ФІДО обміняй»*

Поповнення Депозиту можливе;
вимоги щодо сум та строків
поповнення Депозиту не
встановлені.

Продукт передбачає автоматичне
поновлення строку залучення на
строк, який дорівнює тому, що
зазначений у Договорі
банківського вкладу.
Кількість поновлення строку
залучення Депозиту не
обмежується

Без строку

Не передбачено

Продукт передбачає автоматичне
поновлення строку залучення на
строк, який дорівнює тому, що
зазначений у Договорі банківського
вкладу.
Кількість поновлення строку
залучення Депозиту не
обмежується

У разі дострокового повернення
Депозиту проценти, нараховані на
Депозит за час фактичного
розміщення на Депозитному
У разі дострокового повернення
рахунку, перераховуються за
Депозиту проценти за весь строк процентною ставкою, що складає:
фактичного розміщення суми
- 0,1 відсотка від діючої
вкладу виплачуються у повному
процентної ставки на Депозит,
обсязі.
обумовленої Договором
банківського вкладу та/або
встановленої згідно умов для
автоматичного строку залучення
Депозиту

Без строку

Дострокове розірвання вкладу не
передбачене

Дострокове розірвання вкладу не
передбачене

Не передбачено

