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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол Комітету з питань управління  
активами та пасивами  ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» 07.09.2017  №15 
 
Додаток №1 

Процентні  ставки для юридичних осіб по депозитному продукту «Класика» АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

Ставки діють з 08.09.2017р. 

Строк 

Відсоток річних 
Гривня Долар США Євро 

щомісячно в кінці строку щомісячно в кінці строку щомісячно в кінці строку 
овернайт х 5,5 х х х х 
1 тиждень х 6,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 тижні х 7,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
1 місяць 7,0 7,5 0,75 0,75 0,75 0,75 
3 місяці 9,5 10,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
6 місяців 11,0 11,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
9 місяців 9,0 9,5 2,0 2,0 2,0 2,0 
12 місяців 8,5 9,0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Валюта депозиту - гривня, долар США, євро. 
     Термін депозиту – від 1 дня  до 12 місяців. 
     Мінімальна сума вкладу- 10 000 грн., 1000 доларів США, 1000 євро.  

    Капіталізація відсотків – не здійснюється. 
     Поповнення– виключено. 

      Часткове зняття– виключено. 
      Виплата відсотків- в кінці строку або щомісячно. 

     Процентна ставка при достроковому розірванні договору з ініціативи Клієнта - здійснюється перерахунок процентів  
 виходячи з процентної ставки 1% річних у гривні та 0,5% річних у ВКВ за весь період знаходження коштів на депозитному рахунку 

до дати, визначеної Вкладником у заяві про дострокове розірвання договору як день розірвання Договору. 
  Пролонгація – можлива. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол Комітету з питань управління  
активами та пасивами  ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» 07.09.2017  №15 
 

Додаток №2 

 

Процентні  ставки для юридичних осіб по депозитному продукту «Партнерський» АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

Ставки діють з 08.09.2017р. 

Строк 
Відсоток річних у національній валюті 

щомісячно в кінці строку 
1 місяць х 7,5 
3 місяці 9,5 10,0 
6 місяців 11,0 11,5 
9 місяців 9,0 9,5 
12 місяців 8,5 9,0 

              

Валюта депозиту - гривня; 
       Термін депозиту – від 1 до 12 місяців. 
       Мінімальна сума вкладу – 500 000,00 грн. 
       Капіталізація відсотків – не здійснюється. 
       Поповнення – виключено. 
       Часткове зняття – виключено. 
       Виплата відсотків- в кінці строку або щомісячно. 

      Процентна ставка при достроковому розірванні договору з ініціативи Клієнта - здійснюється перерахунок процентів 
 виходячи з процентної ставки 5,5% річних за весь період знаходження коштів на депозитному рахунку до дати, визначеної 

Вкладником у заяві про дострокове розірвання договору як день розірвання Договору. 
    Пролонгація – можлива. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол Комітету з питань управління  
активами та пасивами  ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» 03.04.2017  № 6 
 
Додаток №3 

 

Процентні  ставки для юридичних осіб по депозитному продукту «Вільний» АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

Ставки діють з 05.04.2017р. 

Строк 
Відсоток річних у національній валюті 

щомісячно в кінці строку 
від 1 дня на будь-який термін 5,5 5,5 

 

Валюта депозиту – гривня. 

Термін депозиту – без обмежень. 

Мінімальна сума вкладу - без обмежень. 

Капіталізація відсотків- не здійснюється. 

Поповнення – можливо. 

Часткове зняття -  можливо. 

Виплата відсотків – в кінці строку або щомісячно. 
 


