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Перелік та вартість послуг на здійснення касових операцій без відкриття рахунку 
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для регіонів*: м. Дніпро, м. Кривий Ріг 

№ Найменування послуги Вартість послуги 

1. ПЕРЕКАЗ КОШТІВ 

1.1 
За рахунок 

платника 

від фізичних осіб та суб’єктів господарювання на користь фізичних осіб та 

суб’єктів господарювання 
0,7% (min 10 грн.  max 1000 грн.) 

від кандидата, політичної партії, що висунула кандидата, та осіб, які 

відповідно до ЗУ «Про політичні партії в Україні» мають на це право, у 

вигляді добровільних внесків на рахунки виборчих фондів, відкритих в Банку 

0,7% (min 10 грн.  max 1000 грн.) 

на користь Банку 

при здійснені платежів на рахунки Банку (погашення кредитів та відсотків, 

погашення заборгованості по РКО, сплата за комісійні послуги Банку, 

орендні платежі на користь Банку, тощо). 

не тарифікується 

за комунальні послуги 
10 грн. 

за кожний розрахунковий документ 

в межах банку за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному 

посвідченню, згідно вимог Постанови НБУ № 148 від 29.12.2017 р. 

0,3% ( max 400 грн.) 

одноразово межах одного договору купівлі-

продажу незалежно від кількості представників 

продавця/покупця 

від фізичних осіб на користь учбових закладів будь - якого  рівня  0,4%  min 10 грн 

1.2. На договірних відносинах з клієнтами до 1% за окремою угодою 

1.3 

Переказ коштів  (S.W.I.F.T) в іноземній валюті за межі банку:   

          - USD 0,15 % (min  15 USD, max 180 USD) + 5грн. 

          - EURO 0,3% (min 20 EUR, мах 250 EUR) + 5 грн. 

          - ВКВ та інші валюти 0,3 % (min 25  USD max 200 USD) + 5грн. 

   - термінові перекази  10 USD додатково до тарифу 

   - ручна обробка платіжного доручення 15 USD додатково до тарифу 

1.4 

Уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа    

в ВКВ (вільно конвертована валюта) 30$ 

в ОКВ(обмежено конвертована валюта) 20$ 

гривні 15 грн. 

1.5 
Видача в готівковій формі банківських переказів, що надійшли безготівково на користь 

фізичних осіб в національній та іноземній валютах  
1% min 10 грн. 

2. ОПЕРАЦІІЇ З ГОТІВКОВОЮ ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 

2.1. Конвертація однієї готівкової валюти в іншу 1,5% в валюті, що конвертується 

2.2. 
Перерахування та перевірка готівкових коштів у іноземній валюті на заяву клієнта (без 

проведення подальших операцій) 
0,2% (min 10 грн за кожну купюру) 

2.3. Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу у іноземній валюті 2% (min10 грн.) 

2.4. Обмін зношених купюр іноземної валюти 30% (min 100 грн.) 

3. ОПЕРАЦІІ З ГОТІВКОВОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ ВАЛЮТОЮ 

3.1. Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу у національній валюті 0,07% (min 5 грн.) 

3.2. Обмін непридатних для обігу банкнот (монет) у національній валюті не тарифікується 

3.3. Обмін монет на банкноти, банкнот на монети 3 грн. за 100 шт. (min 3 грн.) 

3.4. Комісія за попередню підготовку і видачу готівкових коштів 1 % від суми 

3.5. Уточнення платіжних реквізитів, повернення або відкликання розрахункового документа  15 грн.  

4. ІНШІ ОПЕРАЦІІ 

4.1 
Видача  в готівковій формі банківських переказів,  у зв’язку з поверненням даних переказів 

банком-отримувачем  

не тарифікується 

 

4.2 
Видача дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які знаходяться в архіві  

(за кожний документ) 
10 грн. 

4.3 
Видача коштів, отриманих від продажу акцій банку, (без використання поточних/карткових 

рахунків) 
0,5% (min 15 грн., max 500 грн.). 



4.4 

Перекази коштів в іноземній та національній валюті 

(приймання / видача) через міжнародні системи 

грошових  переказів без відкриття рахунку 

Western Union, MoneyGram, Welsend 
згідно з тарифами міжнародних систем 

грошових переказів  

4.5 

Видача готівкою національної та іноземної валюти за банківськими платіжними картками 

банків резидентів та нерезидентів України через касу банку за допомогою банківського 

платіжного терміналу (крім банківських платіжних карток ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» 

2% 

4.6 

Надання довідок за зверненням Клієнтів на вимогу державних органів тощо (Довідка 

надається протягом 3-х робочих днів) 

• українською мовою 

• англійською мовою 

 

 

50 грн. 

80 грн. 

Термінове Надання довідок за зверненням Клієнтів на вимогу державних органів тощо (Довідка 

надається в день звернення Клієнта) 

• українською мовою 

• англійською мовою 

 

 

100 грн. 

160 грн. 

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. 
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.  

5.2. 

Додатково до комісій, що вказані в цих Тарифах, Банком можуть стягуватися додаткові комісії у тих випадках, якщо виконання операцій потребує 

додаткового обсягу робіт та можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні операції за дорученням клієнта у розмірах, що 

підтверджені відповідними документами цих третіх банків. 

5.3. Послуги, які не входять до цих Тарифів, оплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку або до Тарифних пакетів.  

5.4. 
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.  

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

5.6. 

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

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

* мається на увазі місцерозташування відділень ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
 


