
Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,70% 11,10% 8,40% 8,50% 13,30%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,70% 11,10% 8,40% 8,50% 13,30%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,75% 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,75% 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,70% 11,10% 8,40% 8,50% 13,30%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 8,75% 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні

% ставка, річних 8,75% 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 11,10% 8,40% 8,50% 13,30%

Строк вкладу 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 90 днів 180 днів

% ставка, річних 11,10% 8,40%

Строк вкладу 90 днів 180 днів

% ставка, річних 11,15% 8,45%

Строк вкладу 14 днів 45 днів
% ставка, річних 9,00% 11,00%

Строк вкладу 90 днів 180 днів 367 днів 734 дні
% ставка, річних 11,15% 8,45% 8,55% 13,35%

Строк вкладу 367 днів 367 днів
Базовий період 1и-й період 
з 1 по 367-ий день з 368 по734-ий день

% ставка, річних 8,00% 13,00%

ДЕПОЗИТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО НЕ ОФОРМЛЮЮТЬСЯ АЛЕ ПРОЛОНГУЮТЬСЯ 

депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", з виплатою % в кінці строку, можливістю автоматичної пролонгації 

«МАКСИМУМ++++»
депозит що оформлений у відділенні Forward Online, з виплатою % в кінці строку, можливістю автоматичної пролонгації 

«Крок назустріч стандарт++++»
депозит що оформлений в Інтернет-банку Forward Online, зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

«МАКСИМУМ+»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", з виплатою % в кінці строку, можливістю автоматичної пролонгації 

«МАКСИМУМ+++»

Строкові депозити у гривні (UAH)

«Оперативний»
короткостроковий вклад з виплатою % в кінці строку та можливістю автоматичної пролонгації

депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

депозит що оформлений в Інтернет-банку Forward Online, зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

«Крок назустріч стандарт +»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації

«Пенсійний ++++»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Пенсійний»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

депозит що оформлений в Інтернет-банку Forward Online, зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації
«Альтернативний»   

Період пролонгації

зі щомісячною виплатою % та можливістю автоматичної пролонгації

«Крок назустріч стандарт+++»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації

«Вигідний»

«Вигідний ++++»

«Крок назустріч базовий»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою %, можливістю автоматичної пролонгації

«Прогресивний»



Валюта 90 днів 180 днів    270 днів    367 днів

Долар США/USD 2,30% 0,20% 0,80% 1,20%

Валюта 90 днів 180 днів    270 днів    367 днів

Долар США/USD 2,35% 0,25% 0,85% 1,25%

Валюта 90 днів 180 днів    270 днів    367 днів

Долар США/USD 2,35% 0,25% 0,85% 1,25%

«Крок назустріч ++++»
депозит що оформлений в Інтернет-банку Forward Online, зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

www.forward-bank.com        Довідково-інформаційний центр 0 800 800 881 (цілодобово, щоденно, безкоштовно у межах України)

«Крок назустріч +++»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації

Строкові депозити в іноземній валюті (USD, EUR)

«Крок назустріч +»
депозит що оформлений у відділенні АТ "БАНК ФОРВАРД", зі щомісячною виплатою % та  можливістю автоматичної пролонгації
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