
Відкриваєте депозит?  
На що звернути увагу?

Один із найпоширеніших банківських продуктів – це депозит. Клієнт банку 
має можливість покласти "вільні" кошти на депозитний рахунок та отримувати 
відсотки. У такий спосіб банк залучає ресурси для кредитування громадян та 
бізнесу, а клієнти банку можуть не лише зберегти власні кошти від знецінення, 
але й заробляти на них.

Банки пропонують два основні види депозитів. Строковий – який ви відкриваєте 
на певний термін, наприклад, на пів року чи рік. Депозит на вимогу – коли кошти 
можна забрати в будь-який момент (але ставка за такими депозитами зазвичай 
нижча).

КРОК 1

КРОК 4

КРОК 3

З’ясуйте відсоткову ставку

 ■ Як правило, відсоткова ставка розраховується у річному вимірі;
 ■ Відсоткова ставка відрізняється залежно від терміну вкладу;
 ■ Короткі депозити мають нижчу ставку, ніж депозити на довший термін.

Оберіть валюту депозиту

 ■ Ви можете відкрити депозит у гривні, євро чи доларах США;
 ■ Роблячи вибір, в якій валюті та на який строк вкладати кошти, потрібно 

дивитися насамперед на дохідність з урахуванням рівня інфляції у відповідній 
валюті;

 ■ Також варто брати до уваги імовірні валютні ризики. Наприклад, якщо ви 
зберігаєте кошти в одній валюті, а витрачати їх плануєте в іншій, є ризик 
"програти" на конвертації.

Оберіть спосіб отримання відсотків

 ■ Оберіть депозит зі зручним для вас способом отримання відсотків. 
 ■ Відсотки можуть надходити на ваш поточний рахунок щомісяця або 

щокварталу;
 ■ Другий варіант – ви можете залишати відсотки на депозитному рахунку. Так 

відбувається капіталізація. Тобто ви будете отримувати відсотки на раніше 
нараховані відсотки. 

Уважно прочитайте договір

 ■ Перед підписанням договору з банком уважно його прочитайте.
 ■ Перевірте відсоткову ставку, дату початку та кінця депозиту. Дізнайтеся 

додаткові комісії тощо.
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Відкриваєте депозит?  
На що звернути увагу?

У разі банкрутства банку, ваші кошти повернуться за рахунок Фонду гарантування вкладів  
фізичних осіб. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи 
скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує 
кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані 
станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, 
передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб", та резидентів у значенні, наведеному у Законі України "Про основні засади 
примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та ї ї резидентів".

Дія цього пункту поширюється на банки, рішення про віднесення яких до категорії 
неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію яких з підстав, 
визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", 
прийняті після набрання чинності цим Законом протягом дії воєнного стану в Україні та трьох 
місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Через три місяці після припинення чи скасування дії воєнного стану сума граничного розміру 
відшкодування коштів за вкладами становитиме не менше 600 тисяч гривень і може бути 
збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду.

Важливо
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