
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК “ГРАНТ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.10.2019 року 

 
Рішенням Правління АТ «БАНК «ГРАНТ» (протокол № 41 від 30.10.2019 р.) з 04 листопада 2019 року по АТ «БАНК «ГРАНТ» та структурним підрозділам встановлені                        

наступні процентні ставки  за  вкладами фізичних осіб у гривні: 
 

Найменування вкладу Мінімальна сума 
розміщення вкладу Процентна ставка Строк залучення вкладу Поповнення Виплата 

відсотків Інші умови 

Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 

 
5 000 13% 12 місяців +1 день 

з можливістю поповнення 
протягом усього строку дії 

договору 
щомісячно  

Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 50 000 14% 12 місяців +1 день 

з можливістю поповнення 
протягом перших 6 місяців 

строку дії договору 
щомісячно  

  
Рішенням Правління АТ «БАНК «ГРАНТ» (протокол № 41 від 30.10.2019 р.) з  04 листопада 2019 року по АТ «БАНК «ГРАНТ»  та структурним підрозділам встановлені 

наступні процентні ставки  за  вкладами фізичних осіб у доларах США: 
Найменування вкладу Мінімальна сума 

розміщення вкладу 
12місяців  + 

 1 день Поповнення Виплата відсотків Інші умови 
Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 

 
5 000 3,00% з можливістю поповнення щомісячно  

Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 

 
 

10 000 8,00% 

 
 

з можливістю поповнення 

 
 

щомісячно 

Нарахування та виплата відсотків по вкладу 

здійснюється при умові беззбиткової діяльності 

Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу 

здійснюється при умові перевищення відсоткових 

доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по 

рішенню Банка можуть служити забезпеченням по 

позиковим угодам.  
 
 
Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 

 
 
 

100 000 10,00% 

 
 
 

з можливістю поповнення 

 
 
 

щомісячно 

Збільшення суми вкладу протягом 6 місяців з дати 

підписання договору не менше ніж на 10 000. 

.Нарахування та виплата відсотків по вкладу 

здійснюється при умові беззбиткової діяльності 

Банку. Нарахування та виплата відсотків по вкладу 

здійснюється при умові перевищення відсоткових 

доходів Банку над витратами. Кошти Вкладника по 

рішенню Банка можуть служити забезпеченням по 

позиковим угодам.  
 
Рішенням Правління АТ «БАНК «ГРАНТ» (протокол № 41 від 30.10.2019 р.) з  04 листопада 2019 року по АТ «БАНК «ГРАНТ»  та структурним підрозділам встановлені наступні 
процентні ставки  за  вкладами фізичних осіб у євро: 

Найменування вкладу Мінімальна сума 
розміщення вкладу 

12місяців  + 
 1 день Поповнення Виплата відсотків Інші умови 

Строковий вклад 
«СТАНДАРТНИЙ» 

 
5 000 3,00% з можливістю поповнення щомісячно  

   
        Голова Правління  

                 АТ «БАНК «ГРАНТ» Пахомов В.О 


