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Вклад "Новий відсоток Ощадного банку"

ВАТ "Ощадбанк" пропонує
вклад „НОВИЙ ВІДСОТОК ОЩАДНОГО БАНКУ” :
• строк вкладу - 15 місяців;
• сума вкладу - від 200 грн; від 100 дол. США або 100 євро без
поповнення;
• при достроковому вилученні вкладу проценти сплачуються за
кожний повний квартал зберігання вкладу;
• зростання відсоткової ставки залежно від фактичного строку
зберігання вкладу:
На строк
від 1 до 3
місяців
від 4 до 6
місяців
від 7 до 9
місяців
від 10 до 12
місяців
від 13 до 15
місяців

Процентна
ставка в гривні

Процентна
ставка у доларах
США

Процентна
ставка в євро
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Банкомати
Закупівлі
Довідкова інформація
Майно на продаж
Книга відгуків та
пропозицій
Вакансії Центрального
апарату - м. Київ
Вакансії Регіональних
управлінь

11.03.2010
Анатолій Гулей – лауреат
чотирнадцятої
загальнонаціональної
програми „Людина
Року-2009”
01.03.2010
Ощадбанк пропонує
вишукані подарунки до
жіночого свята
24.02.2010
Директора фінансовоекономічного
Департаменту Ощадбанку
Анатолія Барсукова
нагороджено почесною
нагородою НБУ
Всі новини >>>
Розроблено в Finport
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