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ААккццііййнниийй  ввккллаадд  ввіідд  ТТААССККООММББААННККУУ!!  

Поки всі пропонують виплату відсотків щомісяця, ТАСКОМБАНК надає можливість отримувати 
проценти за вкладом двічі на місяць! 

Оформлюй вклад Акційний у гривні на строк 9 або 12 місяців та отримуй відсотки в середині та в 
кінці кожного місяця протягом усього періоду розміщення.  

Акція діє з 06.11.2019 по 13.12.2019 (включно). 

Поповнення депозиту дозволяється протягом перших 3 місяців (90 днів) з дати оформлення 

вкладу 

Без права часткового/повного дострокового повернення та без пролонгації 

Виплата процентів двічі на місяць*, % річних 

Валюта 
Мінімальна 

 сума вкладу 

Мінімальна 
 сума 

поповнення 
9 місяців 

12 місяців  
(367 днів) 

Гривня 1 000 1 000 17,50% 17,50% 

 
*Проценти за Вкладом виплачуються Вкладнику 2 рази в місяць (15 числа та в останній робочий день поточного місяця). 

У разі, коли день сплати процентів випадає на вихідні/святкові дні, проценти виплачуються в робочий день що передує даті 

сплати процентів. 
 

  

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 12,00% 15,25% 15,25% 15,25% 15,50% 

Долар США 100 1,00% 2,00% 3,00% 3,50% 3,75% 

Євро 100 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 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 12,00% 14,75% 14,75% 14,75% 15,00% 

Долар США 100 1,00% 1,50% 2,50% 3,00% 3,25% 

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

 

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 10,00% від 500 000,01 10,00% 

долар США до 100,00 0,01% від 100,01 до 50 000,00 0,1% від 50 000,01 0,1% 

євро до 100,00 0,01% від 100,01 до 50 000,00 0,1% від 50 000,01 0,1% 
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