
 

 

 

 

ШАНОВНІ  КЛІЄНТИ! 

 

Доводимо до Вашого відома, що в Банку вступають в силу оновлені тарифні пакети «START», 

«BUSINESS», «CONTRACT», «ULTRA», «НАЙКРАЩИЙ УФГ», «WELCOME IMPORTER», 

«ВАТ МЕРИДІАН», «ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «Standart Poltava +», «Standart 

Poltava», «JOB’S»,ТП «ЗАРПЛАТНІ ПРОЕКТИ», «Акційний», «Картка до депозиту», «№1», 

«Преміальний»,  Класичний», «Для початку», згідно рішення Тарифно-продуктового Комітету 

(Протокол №03 від 18.02.2020р). Надаємо перелік основних змін: 

1. починаючи з 26.02.2020р. вступає в силу нова редакція таких документів Банку, як  

- Публічна пропозиція АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про 

комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (з додатками); 

- Публічна пропозиція (оферта) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання 

Договору про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання (з додатками). 

2. з  01.03.2020р. вступають в силу зміни до Переліку та вартості послуг з розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів - суб’єктів господарювання в рамках тарифного пакету «START», а саме: 

Назва послуги 

(операції) 
вартість послуги Примітка 

Абонентська плата за 

обслуговування 

Тарифного пакету 

250 грн. 

абонентська плата стягується щомісячно, в сумі 

відповідно до тарифного плану. Комісія включає ведення 

всіх рахунків.  

 

3.  з 01.03.2020р. вступають в силу зміни до Переліку та вартості послуг з розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів - суб’єктів господарювання в рамках тарифних пакетів: «START», 

«BUSINESS», «CONTRACT», «ULTRA», а саме: 

Назва послуги 

(операції)  
Start Business Contract ULTRA Примітка 

Надання довідки на запит клієнта:  

про стан, залишку 

коштів, оборотів по 

рахунку 

100* 100* 100* 100* 
* за кожен документ, при наявності 

декількох рахунків оплата за кожний 

рахунок. 

 Інформація надається в продовж 

трьох банківських днів за запитом 

клієнта. У разі термінової потреби - на 

протязі опер.дня (сьогодні на сьогодні) 

-подвійний тариф  

про відсутність 

позичкової 

заборгованості 

400 400 400 400 

 

4. з 18.03.2020р. вступають в силу зміни до Переліку та вартості послуг з розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів - суб’єктів господарювання в рамках тарифних пакетів: «START», 

«BUSINESS», «CONTRACT», «ULTRA», а саме: 

Назва послуги (операції)  Start Business Contract ULTRA ПДВ 
Операції з використанням БПК 

Видача готівки з картрахунку за допомогою БПК: 

В установах/банкоматах АТ 

«БАНК УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» та банкоматах 

банків-партнерів 

1,2% мін 10 

грн 

1,15% мін 10 

грн 

1,1% мін 10 

грн 

Послуга не 

надається 
Без ПДВ 



 2 

 

5. з 19.02.2020р. припиняється продаж новим Клієнтам – суб’єктам господарювання тарифного 

пакету «Good Work». Тим Клієнтам– суб’єктам господарювання, які користуються даним тарифним 

пакетом з 19.02.2020р. по 04.03.2020р. надається можливість на власний розсуд обрати інший 

Тарифний пакет, в разі не обрання іншого Тарифного пакету з 05.03.2020р. Банком буде здійснено 

переведення Клієнтів на ТП «START». 

6. з 18.03.2020р. вступають в силу зміни зміні до тарифних пакетів: «START», «BUSINESS», 

«CONTRACT», «ULTRA», «НАЙКРАЩИЙ УФГ», «WELCOME IMPORTER», «ВАТ МЕРИДІАН», 

«ЗКП_Червень», «ЗКП_Галузевий», «Standart Poltava+», «Standart Poltava», «JOB’S»,ТП 

«ЗАРПЛАТНІ ПРОЕКТИ», «Акційний», «Картка до депозиту»,  «№1»,  «Преміальний»,  Класичний», 

«Для початку», в частині умов тарифікації при зміні ПІН-коду через банкомати, що розташовані в 

Україні, а саме: 

Назва послуги (операції) Вартість послуги 

Зміна ПІН-коду через банкомати, що розташовані в Україні, грн.:  

перша зміна ПІН-коду Не тарифікується 

Наступна зміна ПІН-коду 10,00* 

*у разі якщо відповідним тарифом пакетом передбачена тарифікація даної послуги 


