
Учасник АТО, 

пенсіонер

Вклад понад 

270 тис. грн.

Пролонгація 

вкладу**

6 міс. 1,0% - -

12 міс. 15,5% 18,0% 1,0% 1,0% 1,0%

15 міс. - 18,5% 1,0% 1,0% 1,0%

12 міс. - 18.5% 1,0% 1,0% 1,0%

15 міс. - 19,0% 1,0% 1,0% 1,0%

24 міс. 1 раз на рік - 21,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Пролонгація 

вкладу**

12 міс. Помісячно 1,0%

12 міс. 1 раз в квартал 1,0%

24 міс. 1 раз на рік 1,0%

Голова Правління                                           Рогожа В.М.

1,0%

16,4% 1,0%

18,0% 1,0%

15,0%

залучення вкладів

Затверджено
рішенням Спостережної Ради спілки

Протокол №112102021 від 12.10.2021 р.

Умови

14,0%

вводяться в дію починаючи з 15 жовтня 2021 р.

1. Вклад залучається тільки у членів ГО "Довіра і гарантія" та КС "УОЦ".

2. Мінімальна сума вкладу - 10 тис. грн. по вкладу "Класичний", по вкладу "Ощадний" - 50 тис. грн.

3. Довкладання до діючого вкладу не застосовується. Член спілки може укласти декілька договорів 

про вклад на умовах, передбачених п. 4

4. Умови залучення вкладу "Класичний"

Строк 

вкладу

Періодичність 

виплати 

відсотків

% ставка 

від 10 до 50 

тис. грн. *

% ставка 

більше 50 

тис. грн. *

Бонуси

Щомісячно

1 раз в квартал

5. Починаючи з 15 жовтня 2021 р. до 30 листопада 2021 р. провести акцію +0,5% річних на 

депозитний вклад на 15 міс. з помісячною виплатою відсотків. В акції приймають участь діючі члени 

КС "УОЦ" та вкладники, які вступлять в КС "УОЦ" до 30 листопада 2021 р. включно.

6. В рамках конференції "Жить на проценты", яка відбудеться 30 жовтня 2021 р., ініційована сайтом 

minfin.com.ua ( https://new.minfin.com.ua/zhit-na-protsenty ), провести розіграш трьох сертифікатів в 

межах продукту на 15 міс. з помісячною виплатою - за 3 місце - +1% річних до відсоткової ставки по 

вкладу, за 2 місце - +2% річних, за 1 місце - +3% річних. До оформлених вкладів з сертифікатом за 

результатами розіграшу акція в межах п. 5 не застосовується.

** - по діючих умовах на момент пролонгації

* - ставка після оподаткування

7. Умови залучення вкладу "Ощадний"

Строк 

вкладу

Періодичність 

виплати 

відсотків

% ставка

Бонуси

Вклад понад 270 тис. грн.


