
Вид вкладу

Type of deposit

Виплата відсотків

Interest payment

Поповнення

вкладу

Replenishment 

option

Часткове

зняття

Partial

withdrawal 

Строк (місяців)

Term (months)

Гривня

UAH

Долар США

USD

Євро

EUR

Швейц. 

франк

CHF

Мінімальна сума вкладу

Minimum deposit amount

Мінімальна сума поповнення

Minimum deposit 

replenishment

3-5 12.00 0.25 0.01 0.01

6-8 13.00 0.25 0.01 0.01

9-12 13.00 0.25 0.01 0.01

13-24 13.00 0.25 0.01 0.01

3-5 11.50 0.25 0.01 -

6-8 12.50 0.25 0.01 -

9-12 12.50 0.25 0.01 -

13-24 12.50 0.25 0.01 -

Ощадний банківський вклад з щомісячною 

виплатою процентів  

«Зручні гроші плюс»

Savings deposit with monthly payment of interest

“Convenient money plus”

Щомісячна 

капіталізація/

Monthly 

capitalization

+ +
безстроковий/

termless
- 0.25 0.01 - - 0.01 дол. США/USD 

0.01 Євро/EUR

Ощадний банківський вклад з щомісячною 

виплатою процентів   

«Доступні гроші»

Savings deposit with monthly payment of interest 

“Accessible  money”

Щомісячна 

капіталізація/

Monthly 

capitalization

+ +
безстроковий/

termless
9.00 - - - - 0.01 грн/UAH 

Відсоткова ставка при достроковому поверненні депозиту -1,5% річних в гривні, 0,01% річних в доларах США, ЄВРО та швейцарських франках. / Interest rate in case of early term deposit withdrawal is 1,5% in UAH, 0,01% in USD, EUR and CHF.

Мінімальний термін вкладу для строкових депозитів в іноземній валюті від нерезидентів України - 184 дні / Minimum period of term deposit for non-resident of Ukraine – 184 days

Відсоткові ставки за депозитними продуктами при відкритті в OTP Smart не застосовуються при автоматичній пролонгації депозитного договору / Bank interest on deposit products in case of opening in OTP Smart is not used in case of the deposit agreement prolongation.

Строковий депозит з щомісячною сплатою 

відсотків

Term deposit with monthly interest repayment 

-

2000 грн/UAH 

1 дол. США/USD 

1 Євро/EUR

Щомісячно/

Monthly
- -

Строковий депозит з виплатою відсотків після 

закінчення дії договору 

Term deposit with interest repayment after 

maturity date

-
В кінці строку/ 

At the end of term
- -

2000 грн/UAH 

1 дол. США/USD

1 Євро/EUR 

1 швейцарський франк/CHF


