
Процентні ставки за вкладами фiзичних осiб
в АТ «АКБ «КОНКОРД» з 19.07.2022 року

Строк Валюта: гривня
мін. сума 500 грн, 

% щомісячно

Дострокове 
розірвання

Часткова видача 
вкладу

Поповнення

3 міс. 12,5% 0,1%

Не передбачено Не передбачено6 міс. 9,25% 0,1%

12 міс. + 1 день 10,25% 0,1%

«Для Пенсіонерів»

«Класичний +»
Строк Валюта: гривня

мін. сума 1 000 грн, 
% щомісячно

Валюта: дол. США
мін. сума 1 000 дол. США,

% щомісячно

Часткова видача 
вкладу

Поповнення

1 міс. автолонгація 7,5% -

Не передбачено Не передбачено
3 міс. 12,25% 3%

6 міс. 9% 3%

12 міс. + 1 день 10% 3%

«Накопичувальний»
Строк Валюта: 

гривня
мін. сума 
1 000 грн,

макс. сума 
10 млн грн, 

% щомісячно

Валюта: дол. США
мін. сума:

100 дол. США (3/6/12 міс. + 1 день);
100 тис. дол. США (36 міс.); 

макс. сума:
500 тис. дол. США (3/6/12 міс. + 1 день)

Валюта: Євро
мін. сума:

100 Євро (3/6/12 міс. + 1 день);
70 тис. Євро (36 міс.); 

макс. сума:
500 тис. Євро (3/6/12 міс. + 1 день)

Дострокове 
розірвання

Поповнення

Сума Строк

% щомісячно; для вкладу «Накопичувальний 14 днів» — у кінці строку

14 днів авто-
лонгація 2,75% -

0,1%

Мін. 
1 000 грн/

100 дол. США/
100 Євро

Без обмежень

1 міс. авто-
лонгація 7,25% - - Без обмежень

3 міс. 12% 3% 3% Протягом
перших 2 міс.

6 міс. 8,75% 3% 3% Протягом
перших 4 міс.

12 міс. 
+ 1 день 9,75% 3% 3% Протягом

перших 9 міс.

3 роки
(продовження 

строку дії 
договору 

банківського 
вкладу 

(депозиту) — 
строком на 1 рік 
за умови вимоги 

клієнта)

- 1,25% 1,25% Без
втрати % Без обмежень Без обмежень

Програми лояльності:

1. При переоформленні вкладу у відділенні банку - ставка збільшується на 0,3% в національній валюті та на 0,1% (було 0,2%) в іноземній валюті з одночасним виконанням умов:
- сума вкладу дорівнює та/або перевищує попередню суму вкладу;
- переоформлення здійснюється протягом 10 робочих днів з дня закриття попереднього вкладу в Банку, крім вкладів «Класичний+» строком на 1 міс., та «Накопичувальний» 
строком на 1 міс. та 14 днів, по цім вкладам діє автоматична лонгація договору у останній день дії вкладу.

2. Програми лояльності розповсюджуються на вклади «Класичний+» та «Накопичувальний», крім «Класичний+» строком на 1 міс., та «Накопичувальний» строком на 1 міс. та 14 днів.

Автоматична лонгація або продовження вкладу на вимогу клієнта:

При продовженні вкладу встановлюється новий розмір процентної ставки за Депозитним договором, що відповідає розміру процентної ставки, яка діє в Банку для таких депозитів на 
дату продовження.

Запис у Державному реєстрі банків № 230 від 07.08.2006 р.


