
 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» із задоволенням наддасть Вам можливість для примноження Вашого капіталу. 

Наші консультанти порадять Вам оптимальні умови депозиту, залежно від Ваших фінансових планів!  

 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» здійснює прийом грошових коштів на наступні типи депозитних вкладів: 

 Строкові – депозити, умовами договору яких передбачена можливість дострокового розірвання та 

повернення коштів до закінчення терміну депозиту. 
 На термін – депозити, умовами договору яких не передбачена можливість дострокового розірвання та 

повернення коштів до закінчення терміну депозиту. По депозитах на термін процентна ставка, як правило, вище, 

ніж для простих строкових депозитів. 

На термін У ПАТ «АБ «РАДАБАНК», для депозитних вкладів у національній валюті «ОГО!»; «ТІП-ТОП» в тому числі «ОГО!» НА 

ТЕРМІН; «ТІП-ТОП» НА ТЕРМІН; діє програма лояльності у вигляді бонусу до базової ставки: 

 Підвищення базової процентної ставки для пенсіонерів:     + 0,5%  

 Для вкладників, що оформили депозит за допомогою системи «WEB-Банкінг»:    + 0,5% 

 Вкладники, які після закінчення терміну дії договору банківського вкладу, переоформлюють вклад на новий строк, або при оформленні договору вже 

мають (мали раніше) у Банку діючий депозит, отримують підвищення базової процентної ставки: + 0,25%  

 Для користувачів зарплатних карт банку підвищення базової процентної ставки:    + 0,25% 

Клієнт може скористатися тільки однією бонусною програмою до одного вкладу (бонуси не сумуються). 
 

Базові процентні ставки та умови розміщення вкладів (що діють з 16.08.2018 року): 

Мінімальна 

сума вкладу 

Валюта 

депозиту 

Річна процентна ставка (базова), % 

1 міс. (31) 2 міс. (61) 3 міс. (91) 6 міс. (183) 12 міс. (370) 24 міс. (730) 

«ОГО!» 

З виплатою відсотків в кінці строку (при достроковому розірванні ставка 0,1 %/річ.) 

₴ 1000 Гривня 13,00 14,00 14,50 15,00 15,00 14,00 

$100 Долар 1,80 1,80 2,80 3,15 3,40 2,90 

€100 Євро 1,45 1,45 2,45 2,80 3,20 2,70 

«ОГО!» на термін  

З виплатою відсотків в кінці строку (дострокове розірвання не передбачено) 

₴ 1000 Гривня 13,50 14,50 15,00 16,00 16,00 -- 

$100 Долар 1,80 2,55 3,35 3,85 4,00 -- 

€100 Євро 1,45 2,20 3,00 3,50 3,80 -- 

«ТІП-ТОП» 

З виплатою відсотків щомісяця (при достроковому розірванні ставка 0,1 %/річ.) 

₴ 1000 Гривня 12,50 13,00 13,50 14,00 14,00 13,00 

$100 Долар 1,80 1,80 2,30 2,80 2,90 2,40 

€100 Євро 1,45 1,45 1,95 2,45 2,70 2,20 

«ТІП-ТОП» на термін 

З виплатою відсотків щомісяця (дострокове розірвання не передбачено) 

₴ 1000 Гривня 13,00 14,00 14,50 15,00 15,00 -- 

$100 Долар 1,80 2,55 3,30 3,80 3,90 -- 

€100 Євро 1,45 2,20 2,95 3,45 3,70 -- 

«ОСЬ ВАМ!!!» 

З отриманням відсотків в кінці терміну, з капіталізацією% 

З можливістю довкладень (при достроковому розірванні ставка 0,1% / річ.) 

Мінімальна 

сума вкладу 

Валюта 

депозиту 

92-183 дня 

(3-6 місяців) 

184-365 днів 

(6-12 місяців) 

₴ 10 Гривня 13,00 13,00 

$10 Долар 2,30 2,30 

€10 Євро 1,95 1,95 

«ОСЬ ВАМ!!!» на термін 

З отриманням відсотків в кінці терміну, з капіталізацією% 

З можливістю довкладень (дострокове розірвання не передбачено) 

₴ 10 Гривня 14,00 14,00 

$10 Долар 3,30 3,30 

€10 Євро 2,95 2,95 



 

«ТИЖНЕВИЙ» 

З отриманням відсотків в кінці терміну (при достроковому розірванні ставка 0,1% / річ.) 

₴ 500 000 Гривня Строк 7 днів – 1% річ. 

$25 000 Долар Строк 7 днів – 1% річ. 

«УХ ТИ!!!» 

Щотижнева зростаюча процентна ставка (кожний 8-й день) 

Щотижнева сплата відсотків (кожний 7-й день) 

Мінімальна 

сума вкладу 
Строк вкладу 

Процентна ставка, % 

Базова Щотижневе збільшення базової ставки 

₴ 1000 371 днів 12,05 0,15 

«RADAGOLD» на термін» 

Мінімальна 

сума вкладу 

Вид 

банківського 

металу 

Річна процентна ставка, % 

6 міс. (183) 12 міс. (370) 18 міс. (550) 24 міс. (730) 

50 грам Золото (XAU) 1 1,5 2 2,5 

 
Додаткові умови: 

З 11.01.2016 р вкладник може доручити банку здійснити продовження договору банківського вкладу, після закінчення терміну його дії. Договір 

продовжується на умовах що діяли до продовження вкладу за процентною ставкою що діє в банку по даному виду вкладу на дату початку 

нового терміну залучення вкладу. Вкладник може скасувати розпорядження на продовження в будь-який час, але не пізніше ніж за 3 дні до 

дати закінчення терміну договору. 

 

Вклад «ОСЬ ВАМ!!!» - % виплачуються щомісяця і капіталізуються (додаються до суми вкладу). 

Мінімальна сума поповнення - 50 гривень, 10 дол. США, 10 Євро. Можливість поповнення - протягом всього терміну договору, максимальна 

сума поповнення в місяць 50 000 гривень; 2 000 дол. США; 2 000 Євро. 

 

Вклад «RADAGOLD» Проценти за депозитом  у БМ нараховуються щоденно і виплачуються в кінці терміну розміщення депозиту шляхом 

перерахування нарахованої у якості відсотків маси БМ у тройських унціях на поточний рахунок клієнта у БМ в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» з 

наступним їх викупом банком за обліковим курсом Національного банка України і виплатою клієнту у гривнях готівкою або шляхом 

зарахування на поточний або картковий рахунок клієнта.   
Вклад «RADAGOLD»   передбачає можливість поповнення – мінімальна сума поповнення – 5 г. 

 

Необхідні документи: паспорт та ідентифікаційний код. 

 

 
 ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 110 від 02.09.1999р.,  

Реєстраційний № 119 в Реєстрі банків-учасників Фонду) Граничний розмір відшкодування коштів за вкладами становить 200 000 грн. 
 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ліц. НБУ № 166 від 14.11.2011р. 


