
 

 

 
www.tascombank.com.ua 

+380 44 393 25 90 
0 800 503 580 

м. Київ, Симона Петлюри 30 

 

 

 

Умови залучення депозитних вкладів фізичних осіб 
Діють з 01 квітня 2020 року 

(протокол КУАП від 25.03.2020) 
 

 

  

«СВЯТО ДЕПОЗИТНИХ ВІДСОТКІВ» - акція від ТАСКОМБАНКУ!!!* 

Розміщуйте вклад «Стабільний» у гривні строком на 6 місяців та витягніть скретч-картку з додатковим 
бонусом до базової ставки у розмірі +0,25% або +0,50% або +0,75% або +2,50%.  
Акція діє з 02 березня по 03 квітня 2020 р. (включно). 

ССТТААББІІЛЛЬЬННИИЙЙ  ––  обирайте, та отримуйте максимальний дохід 

(вклад з виплатою процентів щомісячно або в кінці строку, без поповнення, без права часткового/повного 

дострокового повернення та з пролонгацією): 

!!! До вкладу застосовується Програма переваг – запитайте у менеджера.  

Виплата процентів в кінці строку, % річних 

Валюта 
Мінімальна 

 сума вкладу 
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 

12 місяців  
(367 днів) 

Гривня 1 000 10,50% 12,25% 12,50% 12,25% 12,25% 

Долар США 100 0,01% 0,25% 1,75% 2,00% 2,25% 

Євро 100 0,01% 0,10% 0,75% 1,00% 2,50% 

Виплата процентів щомісячно, % річних 

Валюта 
Мінімальна 

 сума вкладу 
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 

12 місяців  
(367 днів) 

Гривня 1 000 10,50% 11,75% 12,50% 12,00% 12,00% 

Долар США 100 0,01% 0,25% 1,50% 1,75% 2,00% 

Євро 100 0,01% 0,10% 0,50% 0,75% 2,25% 

 

ООЩЩААДДННИИЙЙ  РРААХХУУННООКК  ––  розміщайте, та отримуйте додатковий дохід та вільний доступ до 

власних коштів 

(вклад з вільним доступом до заощаджень, з щомісячною виплатою процентів, з можливістю поповнення із 
зарплатного або іншого рахунку в Банку або без відвідування банку за допомогою послуги договірного 
списання), % річних:  

 

Щомісячна 
капіталізація 

Валюта на залишок, в сумі на залишок, в сумі на залишок, в сумі 

гривня до 100,00 0,01% від 100,01 до 500 000,00 7,00% від 500 000,01 7,00% 

долар США до 100,00 0,01% від 100,01 до 50 000,00 0,01% від 50 000,01 0,01% 

євро до 100,00 0,01% від 100,01 до 50 000,00 0,01% від 50 000,01 0,01% 

 

 
 
Програма переваг, що застосовується в Банку при розміщенні вкладу «СТАБІЛЬНИЙ»:  

+1% у гривні/+0,5% у доларах США та євро  при автоматичному продовженні  вкладу на аналогічний термін 
(строком на 3,6,9 та 12 місяців); 

+1% у гривні/+0,5% у доларах США та євро  при оформленні вкладу через систему дистанційного обслуговування 
«TAS2U» (строком на 3,6,9 та 12 місяців); 

+0,5% у гривні для пенсіонерів, отримувачів заробітної плати через Банк, нових клієнтів, при розміщенні нових коштів 
(строком на 6,9 та 12 місяців); 

+0,25% у доларах США та євро для пенсіонерів, нових клієнтів, при розміщенні нових коштів (строком на 6,9 та               
12 місяців). 

  
*Акційні бонуси та бонуси за програмою лояльності не сумуються.  
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