Умови діють з 02.02.2023.
Вклади для наших захисників
1) Вклад «Воїнам України» (строковий): передбачено поповнення вкладу 
(за виключенням останніх 30 днів дії договору); автопролонгація вкладу; зняття вкладу або його частини до настання дати його повернення не допускається.
Порядок виплати процентів (обирається вкладником): щомісячно або в кінці строку на поточний рахунок.
Строк вкладу, міс.
Процентна ставка, % річних

Виплата процентів щомісячно
Виплата процентів в кінці строку

в гривні
в доларах США
в євро
в гривні
в доларах США
в євро
3 місяці
15,5
2,5
2,0
15,7
2,5
2,0
12 місяців
17,0
3,0
2,5
18,3
3,1
2,6







Мінімальна сума
(для укладання договору)
5 000
200
200
5 000
200
200
2) Вклад «Воїнам України» (вільні кошти): передбачено поповнення та часткове зняття вкладу; автопролонгація вкладу.
Порядок виплати процентів (обирається вкладником): проценти щомісячно приєднуються до суми вкладу або зараховуються на поточний рахунок.
Строк вкладу
Процентна ставка, % річних

в гривні
в доларах США
в євро
12 місяців
12,0
-
-




Мінімальна сума
(для укладання договору)
1 000
-
-

Банківський вклад «Воїнам України» фізичних осіб з фіксованою процентною ставкою в національній та іноземній валютах, надалі – вклад,  приймається банком в готівковій та безготівковій формах.
1. Вклад відкривається вкладникам – громадянам України:
-  які проходять військову службу, добровольцям Сил територіальної оборони ЗСУ або добровольцям добровольчих формувань територіальних громад, працівникам ДСНС України   (далі – військовослужбовці );
- членам родин військовослужбовців (другий з подружжя, діти, батьки);
- членам родин загиблих протягом строку дії воєнного стану військовослужбовців або добровольців територіальної оборони. 
Вклад «Воїнам України» відкривається зазначеним категоріям громадян України за умови надання документів, що підтверджують статус військовослужбовця та родинні зв’язки з таким військовослужбовцем.
2. Статус військовослужбовця підтверджується на підставі документу/ів, що видаються відповідно до виду військової служби органом Міністерства оборони України (Збройних сил України), Міністерством внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, територіальним центром комплектування та соціальної підтримки тощо. До таких документів, зокрема, але не виключно, належать:
	військовий квиток з  відмітками про призов під час мобілізації або його копія, завірена військовою частиною чи нотаріально;

контракт або його копія, завірена військовою частиною чи нотаріально;
	довідка про призов військовозобов'язаного або резервіста на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною;
	довідка щодо участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській обл. та/або
 витяг з наказу Генерального штабу ЗСУ про залучення до здійснення заходів або витяг із наказу Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення цих заходів або 
документи про направлення у відрядження до районів здійснення цих заходів;
	посвідчення офіцера;
	документ, що підтверджує загибель військовослужбовця/добровольця.

Родинні зв’язки з військовослужбовцем підтверджуються на підставі таких документів:
	свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Копії документів, завірені економістом, зберігаються в справі з юридичного оформлення.
У період дії воєнного стану, якщо клієнт не може  надати оригінали чи завірені копії документів, що підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем та його статус, економіст має право отримати фото/сканкопії документів, перерахованих вище по тексту, засобами електронної комунікації (електронна пошта Полікомбанку, Signal, Viber тощо).  


