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ДЕПОЗИТ
«ЩОМІСЯЦЯ БІЛЬШЕ»

НОВІ ІДЕЇ ДЛЯ ВАС!
СТРОКОВИЙ 
ДЕПОЗИТ

У ВАС Є ІДЕЯ?
Хочете зробити ремонт? Потрібен новий холодильник? Може, машина чи навіть квартира? Думаєте,

як примножити гроші, та шукаєте вигідніші депозитні умови? Вам потрібен банк-партнер для власного 

бізнесу? Знайдіть відповідь у нас – в Universal Bank, адже ми – Банк для людей, Банк для нових ідей!

  Universal Bank пропонує Вашій 
увазі новий депозит «Щомісяця 
більше».
Строк депозиту – всього 3 місяці. 
При цьому відсоткова ставка 
щомісячно зростає!
За третій місяць вона складає 
аж 20% річних за вкладами у 
національній валюті, 13% – за 
вкладами у доларах США,  та 
14% – за вкладами у євро! 
Це значить, що Ви маєте унікальну 
можливість отримати чималий 

прибуток лише за 3 місяці!
У Вас завжди є вибір: знімати 
відсотки щомісяця чи капіталізу-
вати проценти та отримувати при-
буток навіть з відсотків. Також Ви 
самі обираєте валюту вкладу!
Тож, Ви можете надійно захи-
стити Ваші гроші та отримати 
значний прибуток за дуже ко-
роткий час. Скористайтесь цією 
можливістю, відкрийте депозит 
«Щомісяця більше»!

СТОР. 2

18,5%
* Інформація станом на 15.07.2008 р. Для отримання актуальної інформації, звертайтесь у Центр клієнтської підтримки.



  Бажаєте, щоб Ваші гроші 
були надійно захищені та прино-
сили прибуток за підвищеними 
ставками? 
Скористайтесь пропозицією від 
Universal Bank!
В липнi 2008 року банк пiдвищив 
відсоткові ставки по строкових де-
позитах тривалістю від 12 місяців!
По депозитах для фізичних осіб за 
вкладами у національній валюті 

КРЕДИТНА КАРТКА: 
Visa Electron, Classic, Gold

 Ситуації, коли додаткові кошти 
потрібні терміново, трапляються часто.
Тому Universal Bank пропонує «Кредит 
готівкою» на дуже зручних умовах.
Без застави Ви можете отримати суму 
до 100 000 грн!
Але найголовніше те, що термін креди-
ту може складати до 84 місяців. Тому 
щомісяця Ви сплачуєте зовсім неве-
лику суму, яка майже невідчутна 
для сімейного бюджету!  
Для отримання кредиту 
Вам необхідні лише 
паспорт, іденти фіка-
ційний код та 
довідка про до-
ходи за останні 
6 місяців.

СТРОКОВИЙ ДЕПОЗИТ
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  Кредитна картка – це насправді 
зручно та вигідно.
Навіщо носити з собою купу 
готівки та плутатись у ній під час 
розрахунків?
За допомогою кредитної картки 
VISA від Universal Bank Ви зможете 
легко оплатити будь-які послуги та 
товари у будь-якій країні світу!
При цьому Ви витрачаєте не свої 
гроші, а гроші банку.
Сума на картці може становити до 
100 000 гривень, тому Ви може-
те не обмежувати себе у покупках.
До того ж при розрахунках карткою
в магазинах Ви не сплачуєте жодних 
комісій.
Пільговий період, протягом якого Ви 
можете погасити Ваш борг, не спла-
чуючи відсотків, може складати аж 
50 днів! Скориставшись ним, Ви мо-
жете зовсім не сплачувати відсотків 
за користування грошима на картці!

КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ
Ви можете купити навіть автомобіль, 
скориставшись готівковим кредитом 
«Готівка на колесах» за зниженою 
процентною ставкою! Банк не бере 
автомобіль в заставу і не вимагає 
обовʼязкового страхування!
Ми даємо Вам гроші – а Ви розпоря-
джаєтеся ними самі!

+0,5% по депозитах!

Спеціальна пропозиція

для пенсіонерів!

ставка сягає 18,5 %, а за вкладами у 
доларах США та євро – 13,5%!
Бажаєте відкрити депозит та мати 
вільний доступ до коштів?
Скористайтесь перевагами «Мега-
гнучкого депозиту» від Universal 
Bank, який поєднує у собі переваги 
поточного та депозитного рахунків.
Отримайте постійний доступ до Ва-
ших грошей та стабільний прибуток 
для Вас і Ваших близьких!

Завжди з грошима!

* Інформація станом на 15.07.2008 р. Для отримання актуальної інформації, звертайтесь у Центр клієнтської підтримки.



Universal Bank працює з бізнесом, 
навіть якщо він малий. Розмір Ва-
шого бізнесу не має для нас зна-
чення. Ви можете бути приватним 
підприємцем та отримати кредит 
від 3500 до 1 800 000 гривень або 
еквівалент в іншій валюті відповідно 
до Ваших потреб.
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ІПОТЕЧНІ КРЕДИТИ
Мій дім – моя 
фортеця! Кожна 
людина мріє про 
своє власне жит-
ло, сповнене те-
плом і затишком. 
Universal Bank 
пропонує Вам прид-
бати своє власне жит-
ло вже сьогодні! 
Це дійсно зручно:
 Тривалий термін 
кредиту – до 30 
років!

 Максимально можлива 
сума кредиту на придбання 
житла або земельної ділянки!

 Оцінка вартості житла здійсню є-
ться за рахунок банку!

 Платежі при оформленні кре-
диту мінімальні!

Вам не доведеться 
сплачувати щомісячні 
комісії та приховані 
проценти.

Вже маєте власну нерухомість? 
Бажаєте, щоб вона працювала на Вас? 
Скористайтеся такою можливістю 
разом  з Universal Bank.
Кредит під заставу нерухомості 
може складати до 80% вартості самої 
нерухомості. Погодьтеся, це чималі 
гроші, які Ви можете використати 
для здійснення Ваших мрій!
Валюту кредиту Ви обираєте 
самостійно – долар США (USD), 
швейцарський франк (CHF), гривня 
(UAH) або євро (EUR).
В Universal Bank не існує прихова-
них відсотків та щомісячних комісій, 
а отже – жодних несподіванок про-
тягом усього терміну дії кредитної 
угоди, який може сягати 20 років.

Наші клієнти мають річний оборот 
до 800 000 євро і мінімальний досвід 
ведення бізнесу – 12 місяців.
Сфери діяльності, які ми 
фінансуємо:
 роздрібна та оптова торгівля;
 пасажирські та вантажні переве-
зення;

 салони краси та перукарні;
 ресторанний, готельний, туристич-
ний бізнес;

 виробництво меблів, одягу, взуття.
Ми пропонуємо Вам скористатися 
«Кредитною лінією» – це спеціальний 
кредит із гнучкою схемою погашення, 
спрямований на поповнення обігових 
коштів та розвиток малого бізнесу. 

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ 
НЕРУХОМОСТІ

КРЕДИТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

До 30 років

«Кредитна лінія» – для Вас, якщо:
 Ви бажаєте розширити товарний 
асортимент;

 Ви прагнете закуповувати більше;
 Ви хочете купувати товар за ниж-
чими цінами;

 Ви не хочете залежати від сезон-
ності Вашого бізнесу;

 Ви хочете мати грошовий резерв на 
випадок непередбачених закупок.

Лише зателефонуйте або завітайте 
до найближчого відділення Universal 
Bank, і ми в індивідуальному по-
рядку обговоримо потреби Вашого 
бізнесу.

Ви можете впевнено й вільно планувати 
своє майбутнє.
Якщо Ви маєте іпотечний кредит 
в іншому банку, Universal Bank 
може запропонувати вигідні умови 
рефінансування Вашого боргу.
Це дозволить збільшити термін кре-
дитування, а головне – зменшити 
розмір платежів за кредитом!

* Інформація станом на 15.07.2008 р. Для отримання актуальної інформації, звертайтесь у Центр клієнтської підтримки.



Завiтайте до найближчого вiддiлення Universal Bank
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У всіх відділеннях 24 години на добу працюють банкомати як для зняття,  так і для поповнення коштів
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Рівне
вул. Дубенська, БОС 7
вул. Київська, 17

Рівненська область
м. Костопіль, вул. С.Руданського, 5

Суми
пр. Т.Шевченка, 14

Тернопіль
вул. Білецька, 1-А
вул. Гетьмана Мазепи, 7
вул. Просвіти, 19 
вул. Руська, 48
пр. С.Бандери, 80

Тернопільська область
м. Бережани, пл. Ринок, 5
м. Кременець, вул. Словацького, 3
м. Почаїв, вул. Воззʼєднання, 3
м. Теребовля, вул. С.Наливайка, 1
м. Чортків, вул. Подільська, 7

Ужгород
вул. Волошина, 5
пр. Свободи, 40

Закарпатська область
м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 13
м. Мукачево, вул. Валенберга, 3
м. Мукачево, вул. Матросова, 15-В

Харків
вул. Кооперативна, 13/2
вул. Маршала Бажанова, 3
вул. Плеханівська, 39
вул. Римарська, 30
вул. Червоні Ряди, 14
вул. Червоношкільна Набережна, 22
пр. Правди, 17

Херсон
вул. К.Маркса, 94
вул. Радянська, 29
вул. Ушакова, 64

Хмельницький
вул. Володимирська, 71
вул. Гагаріна, 5
вул. Камʼянецька, 52
вул. Соборна, 27

Хмельницька область
м. Камʼянець-Подільський,
вул. Данила Галицького, 13

Черкаси
вул. О.Дашкевича, 29 
вул. Шевченка, 367

Чернівці
пл. Центральна, 8

Чернігів
вул. Пʼятницька, 4

вул. Прорізна, 4
вул. Раїси Окіпної, 4-А
вул. Рейтарська, 26/14-А
вул. Саксаганського, 63/28
вул. Старовокзальна, 9
вул. Урицького, 39
вул. Фрунзе, 127
вул. Червоноармійська, 132-А
вул. Червоноармійська, 66-68
вул. Червоноармійська, 84/20-А
вул. Шота Руставелі, 15-Б
вул. Щербакова, 32/38-А
пр. 40-річчя Жовтня, 130/57-А
пр. Академіка Палладіна, 18/30
пр. Воззʼєднання, 4
пр. Героїв Сталінграду, 10-А, корпус 5-А
пр. Космонавта Комарова, 38-А
пр. Миколи Бажана, 26
пр. Перемоги, 74-А
пр. Червонозоряний, 10-А

Київська область
м. Боярка, пл. Леніна, 1
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-В
м. Ірпінь, вул. Т.Шевченка, 4-А

Крим
м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрського, 15
м. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 33
м. Сімферополь, вул. Желябова, 3/11
м. Ялта, вул. Московська, 47

Луганськ
вул. Польського, 4
пл. ВОВ, 4

Луцьк
вул. Бойка, 1
вул. Лесі Українки, 43

Львів
вул. Володимира Великого, 103
вул. Коперніка, 12 
вул. Пасічна, 102
вул. С.Єфремова, 32-А
вул. Сихівська, 30
вул. Тургенєва, 72
вул. Хімічна, 22
вул. Шота Руставелі, 20
вул. Щирецька, 36
пр. Шевченка, 27

Львівська область
м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 4 
м. Дрогобич, пл. Ринок,  27
м. Новояворівськ, вул. Івана Франка, 4 
м. Стрий, вул. Успенська, 3
м. Червоноград, пр. Шевченка, 3  

Миколаїв
вул. Дзержинського, 51

Одеса
вул. Жуковського, 34
вул. Канатна, 19/21
вул. Космонавтів, 17
вул. Ланжеронівська, 9
вул. Садова, 2
вул. Торгова, 49
вул. Фонтанська дорога, 2
провул. Червоний, 7

Вінниця
вул. Гоголя, 4
вул. Карла Маркса, 32/106
вул. Київська, 47
вул. Соборна, 22-А
пр. Юності, 20/73 

Дніпропетровськ
вул. Калинова, 70
вул. Кірова, 115
вул. Робоча, 91
вул. Робоча, 176
пр. Карла Маркса, 13/15

Дніпропетровська область
м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 24
м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 51

Донецьк
бульв. Шевченка, 88/А-5
вул. Артема, 47 
вул. Постишева, 83 
вул. Університетська, 46
вул. Щорса, 71

Донецька область
м. Маріуполь, пр. Леніна, 24/16
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 39

Житомир
вул. Черняхівського, 1/3

Запоріжжя
бульв. Центральний, 3
вул. Свердлова, 23-А
вул. Сталеварів, 7

Запорізька область 
м. Мелітополь, вул. Леніна, 97

Івано-Франківськ
вул. Галицька, 15 (майдан Шептицького, 5)

Київ
бульв. Верховної Ради, 12 
бульв. Лесі Українки, 20/22
бульв. Тараса Шевченка, 10
вул. 40-річчя Жовтня, 114, корпус 1-А
вул. А.Ахматової, 9/18-А
вул. Академіка Білецького,11
вул. Артема, 12-А
вул. Архітектора Городецького, 17/1 
вул. Б.Хмельницького, 17/52
вул. Борщагівська, 117/125
вул. Велика Житомирська, 10
вул. Верхній Вал, 22
вул. Вишгородська, 56/2-А
вул. Володимирська, 38
вул. Волоська, 18/17 
вул. Горького, 14
вул. І.Кудрі, 35
вул. Івана Мазепи, 14
вул. Костянтинівська, 71-Г
вул. Котельникова, 17
вул. Микільсько-Слобідська, 4-В
вул. Милославська, 43-А
вул. Михайлівська, 15/1-А
вул. Народного Ополчення, 7-А
вул. Олени Теліги, 27
вул. Павлівська, 17

* Інформація станом на 15.07.2008 р. Для отримання актуальної інформації, звертайтесь у Центр клієнтської підтримки.


