Додаток № 2
Діє з 05.05.2021 р.
Протокол КУАП №12 від 29.04.2021 р.

Процентні ставки, % річних
Термін розміщення

Виплата процентів
Гривня

Долар

Поповнення

Умови

Євро

АКЦІЙНИЙ ДЕПОЗИТ «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»
(діє з 01.02.2020 по 31.05.2021 р., зміни з 12.04.2021 р.)

Мінімальна сума

7 500,00

до 30 днів

4,00%

-

-

від 31 до 90 днів

6,00%

-

-

від 91 до 180 днів

6,50%

-

-

від 181 до 366 днів

7,00%

-

-

від 367 до 547 днів

8,00%

-

-

Після закінчення строку

Немає

Загальна сума поповнення не
може перевищувати 100% від
первинної суми вкладу.
Вклади строком до 180 днів
Щомiсячно або
(до 6 місяців) не
капіталізація з виплатою в
поповнюються в останній
кінці строку
місяць.
Для вкладів строком від 181
дня поповнення дозволено
тільки протягом перших 6
місяців

Без дострокового
розірвання
Без автопролонгації

Програма лояльності для депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ»
Кожен клієнт має можливість протягом строку проведення Акції при розміщенні Акційного депозиту
«ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» в національній валюті на будь-який строк, що передбачений умовами Акційного депозиту
власноруч обрати скретч-карту, що містить розмір надбавки до основної процентної ставки за Акційним
депозитом у період з 05.05.2021 по 31.05.2021 р. (включно).
При розміщенні одного Акційного депозиту «ОТРИМАЙ БІЛЬШЕ» клієнту надається одна скретч-карта

+0,5%, +0,75%, +1%

АКЦІЙНИЙ ДЕПОЗИТ «ВАЛЮТНИЙ ПЛЮС»
(діє з 01.05.2018 р. по 31.05.2021 р. , зміни з 12.04.2021 р.)

Мінімальна сума

-

300,00

300,00

до 30 днів

-

0,25%

0,25%

Після закінчення строку

від 31 до 90 днів

-

0,50%

0,25%

від 91 до 180 днів

-

0,75%

0,50%

Немає

Без дострокового
розірвання
Без автопролонгації

Немає

Без дострокового
розірвання
Без автопролонгації

Щомiсячно або
капіталізація з виплатою в
кінці строку

ДЕПОЗИТ "ОСОБЛИВИЙ"
(діє з 20.10.2016 р, зміни з 12.04.2021 р.)

Мінімальна сума

7 500,00

300,00

300,00

до 30 днів

5,80%

0,25%

0,25%

від 31 до 90 днів

7,00%

0,50%

0,25%

від 91 до 180 днів

7,50%

0,75%

0,50%

від 181 до 270 днів

8,00%

1,00%

0,75%

від 271 до 366 днів

8,50%

1,00%

0,75%

від 367 до 547 днів

8,50%

1,25%

1,00%

Після закінчення строку

Щомісячно

ДЕПОЗИТ "СОЦІАЛЬНИЙ"
(діє з 20.10.2016 р, зміни з 12.04.2021 р.)
відкривається тільки пенсіонерам, інвалідам та особам, які отримують соціальні виплати при наявності підтвердних документів

Мінімальна сума

1 000,00

-

-

від 31 до 90 днів

5,00%

-

-

від 91 до 180 днів

6,00%

-

-

від 181 до 270 днів

7,00%

-

-

від 271 до 366 днів

8,00%

-

-

від 367 до 547 днів

8,00%

-

-

Щомісячно

Загальна сума поповнення не
може перевищувати 100% від
первинної суми вкладу.
Вклади строком до 180 днів
(до 6 місяців) не
поповнюються в останній
місяць.
Для вкладів строком від 181
дня поповнення дозволено
тільки протягом перших 6
місяців

Без дострокового
розірвання
Без автопролонгації

Програма лояльності для депозитів (зміни з 12.04.2021 р.)
"ОСОБЛИВИЙ", "СОЦІАЛЬНИЙ":
Для постійних клієнтів при переоформленні договору чи відкритті нового депозиту, тільки в гривні

АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"

-

www.zemcap.com

Тел.: 0 - 800 - 218 - 284

+0,5%

