
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова Правління  

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

 

__________________  Тіхоміров О.В. 
 

згідно рішення Тарифного комітету 

протокол № 05 від « 19 » березня 2018 року 

вступають в дію з  « 02 » квітня 2018 року  
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ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 

№ Найменування послуги Вартість послуги 

1. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДНИХ РАХУНКІВ 

1.1 
Оформлення документів під час відкриття (обслуговування/закриття) вкладного 

рахунку клієнта з його ініціативи 
100 грн. 

Оформлення Довіреності  Не тарифікується 

1.2. 

Надання довідок пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів 

(на вимогу державних органів тощо): 

• українською мовою 

• англійською мовою 

 

 

50 грн. 

100 грн. 

1.3. 

Термінове надання довідок пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням 

клієнтів (на вимогу державних органів тощо): 

• українською мовою 

• англійською мовою 

 

 

100 грн. 

160 грн. 

1.4. 
Видача дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які знаходяться в 

архіві (за кожний документ) 
10 грн. 

1.5. 

Видача готівкових коштів з рахунків вкладів «На вимогу».  що надійшли 

безготівково : 

• в межах банку 

• із-за меж банку 

 

 

не тарифікується 

1% 

1.6. 
Видача дублікату Ощадного (депозитного) сертифікату в разі його 

втрати/пошкодження 
100 грн. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. 
Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг , що входять до даних Тарифів у 

випадку зміни вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов.  

2.2. 
Банк залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у тих випадках, якщо виконання операцій потребує 

додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших обставин. 

2.3. 
Додатково до комісій, що вказані в цих Тарифах, Банком можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні 

операції за дорученням клієнта, у розмірах, що підтверджені відповідними документами цих третіх банків. 

2.4. Послуги, перелік або кількість яких не входять до цих Тарифів,  оплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку. 

2.5. 
Вартість послуг , передбачених цими Тарифами, що встановлена в іноземній валюті, сплачується  клієнтом в національній валюті за 

офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України на дату  здійснення операції. 

2.6. 
Вартість послуг, передбачених цими Тарифами, в національній та іноземній валюті, а також інші додаткові комісії підлягають 

сплаті Клієнтом або можуть бути списані з рахунку Клієнта в день проведення операції.  

2.7. Нарахування та стягнення комісій відповідно до цих Тарифів встановлюється без ПДВ. 

2.8. 

ПАТ  «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не несе відповідальності за: 

а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних або недбайливих інструкцій 

клієнтів, інших банків - кореспондентів та /або телекомунікаційних пошкоджень; 

б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад та інших форс- мажорних 

обставин. 

 


