
Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні

% ставка, річних 6,80% 6,10% 7,30% 8,50% 13,10%

Строк вкладу 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні

% ставка, річних 6,15% 7,35% 8,55% 13,15%

Строк вкладу 367 днів 367 днів

Базовий період 1и-й період 

з 1 по 367-ий день з 368 по734-ий день

% ставка, річних 8,00% 13,00%

Долар США/USD 2,70% 0,90% 1,50% 0,05% 0,60% 0,70%

Євро/EUR 2,70% 0,90% 1,50% 0,05% 0,60% 0,70%

Програми лояльності по вкладах у гривні:

Програми лояльності по вкладах в іноземній валюті:

«Альтернативний»                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
оформлення даного продукту здійснюється після заповнення електронної заявки розташованої за адресою: minfin.com.ua

зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації та поповненням*, мін. сума вкладу 10 000 грн

   367 днів   270 днів90 днів 180 днівВалюта 30 днів14 днів

«Прогресивний»

зі щомісячною виплатою % та можливістю автоматичної пролонгації, мін. сума вкладу 1 000 грн

Період пролонгації

                  ДЕПОЗИТНІ ТА ОЩАДНІ РАХУНКИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Строкові депозити у гривні (UAH)

зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації та поповненням*, мін. сума вкладу 1 000 грн

«Стандарт» та «Стандарт КС» 

При переоформленні вкладу на новий термін у відділенні Банку або оформленні вкладу в Інтернет-банку Forward Online (оформлення в рамках окремих продуктів):

«Стандарт» та «Стандарт КС» 

Строкові депозити в іноземній валюті (USD, EUR)

+ 0,05 % річних до ставки за вкладом «Стандарт» терміном на  30, 90, 180, 367 та 734  дні

зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації та поповненням*, мін. сума вкладу 100 USD/100 EUR

При переоформленні вкладу на новий термін у відділенні Банку або оформленні вкладу в Інтернет-банку Forward Online (оформлення в рамках окремих продуктів):

www.forward-bank.com        Довідково-інформаційний центр 0 800 800 881 (цілодобово, щоденно, безкоштовно у межах України)

• за вкладами у гривні  розміщеними на термін 30, 90 або 180 днів – протягом всього строку дії вкладу, розміщеними на термін 367 або 734 дні  - протягом 90 календарних днів дії вкладу.

• за вкладами в іноземній валюті - протягом всього строку розміщення вкладу;

*Можливість поповнення в сумі, що не перевищує трикратного розміру первинної суми вкладу:

+ 0,05 % річних до ставки за вкладом «Стандарт» терміном на 14, 30, 90, 180, 270 та 367 днів 
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