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Перелік та вартість послуг з розрахунково-касового обслуговування співробітників в рамках  

«Зарплатних проектів», які входять до Тарифного пакету «Start» 
№ Найменування послуги Вартість  Примітки 

1 2 3 4 

1. ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ 

1.1. 
Відкриття та обслуговування Рахунку, з оформленням основної 

БПК типу: 
 валюта рахунків-гривня.  

 

БПК VISA Gold   
300 грн. 

термін дії – 2 роки, плата може бути сплачена  суб’єктом 

господарювання згідно умов договору на розрахунково-

касове обслуговування по виплаті заробітної плати. 

 

БПК VISA Classic  
40 грн. 

термін дії – 2 роки, плата може бути сплачена  суб’єктом 

господарювання згідно умов договору на розрахунково-
касове обслуговування по виплаті заробітної плати. 

1.2. Закриття Рахунку 
 за ініціативою клієнта; 

не тарифікується відповідно до умов договору банківського Рахунку 
 за ініціативою Банку. 

1.3. Операції з БПК 

1.3.1. 
Оформлення/переоформлення основної БПК по закінченню терміну 
її дії: 

включена у вартість п.1.1.  

1.3.2. 
Оформлення  кожної додаткової 

БПК   

БПК VISA Gold  200 грн. термін дії додаткових БПК співпадає з терміном дії основної 

БПК БПК VISA Classic  40 грн. 

1.3.3. 
Переоформлення БПК (основної та додаткових) протягом її дії за 

ініціативою клієнта (у тому числі при її втраті та пошкодженні) згідно п.1.3.2. плата стягується відповідно до типу БПК 

1.3.4. Переоформлення додаткової БПК по закінченню терміну її дії 

1.3.5. Постановка БПК до бюлетеню VISA про вилучення БПК 100  грн./на день за кожний день знаходження в бюлетені  про вилучення БПК 

1.3.6. 
Зміна персонального ідентифікаційного номера (ПІН-коду) у 

банкоматах ПАТ «Банк «Український капітал» 
10 грн. за кожну зміну ПІН-коду 

1.4. Обслуговування Рахунку   

1.4.1. 

Надання довідок пов’язаних з 
розрахунково-касовим 

обслуговуванням (про стан 

поточного рахунка та інше), 

надання довідок на вимогу 

державних органів тощо 

 українською мовою  50  грн. 
протягом 3-х робочих днів, після отримання запиту від 

клієнта.  

 англійською мовою 100 грн. 

1.4.2. Надання виписки по Рахунку на вимогу клієнта 
входить у вартість  

Пакету 
 

1.4.3. 
Отримання оперативної інформації про стан Рахунку у банкоматах  

за допомогою БПК 

2 рази на добу не 

тарифікується, 3 і 

наступні – 1 грн. 

за кожний запит 

1.4.4. 
Надання інформації про рух коштів по Рахунку або про стан Рахунку 

по телефонних каналах зв’язку (sms-banking)  

входить у вартість  

Пакету 
плата стягується щомісяця 

1.4.5. Видача дублікатів договорів, які  зберігаються в архіві 25 грн. за кожний екземпляр договору 

1.4.6. 

Розшук(запит)про здійснення проведених платежів (за клопотанням 

клієнта) та інші пов’язані з цим операції , в разі здійснення операцій 

за допомогою БПК 

min 20 грн. 
за кожний запит + додаткові витрати Банку відповідно до 

рахунків виставлених  МПС Visa International 

 
Плата за користування санкціонованим овердрафтом (% річних) по 

Рахунку 
48 %  

1.4.7. 
Комісія за користування недозволеним/технічним овердрафтом (% 

річних) по Рахунку  
50 %  

1.4.8. 
Обслуговування Рахунку при відсутності руху коштів протягом 

одного року 
50 грн. щорічно, але не більше залишку на Рахунку 

1.4.9. Нарахування процентів на залишок по Рахунку 
Не нараховується Нарахування та сплата процентів на залишок відбувається 

відповідно до умов договору банківського рахунку 

2. ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ 

2.1. Розрахункові операції  

2.1.1. Цільове зарахування безготівкових коштів на Рахунок не тарифікується 

Послуга не тарифікується при умові її надання: 

-в рамках договору на розрахунково-касове обслуговування 

по виплаті заробітної плати та інших виплат ,що заключний 

між суб’єктом господарювання та банком; 

-з депозитного Рахунку, що відкрито в Банку; 

-з Рахунку для обліку нарахованих процентів за депозитами, 
що відкриті в Банку; 

-з кредитного Рахунку, що відкритий в Банку; 

-через міжнародні платіжні системи. 

2.1.2. 
Зарахування безготівкових коштів на Рахунок (операції що не 

включені до п.2.1.1) 
1% (min. 5 грн.)  

2.1.3. Операції по рахунку з використанням системи Інтернет-банкінг 
Відповідно до тарифів 

системи Інтернет-банкінг 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. 

Виконання розрахункових операцій в торгівельно-сервісній мережі 

(мережі Інтернет тощо) на території України та за її межами, що 

здійснюються за допомогою БПК 

входить у вартість  

Пакету 
 

2.1.5. 
Переказ коштів з Рахунку ч/з банкомат за допомогою БПК на оплату 

послуг операторів мобільного зв’язку (Vodafone, Kyivstar, Lifcell) 
2% (min. 2 грн.)  

2.1.6. 
Конвертація (перерахунок суми з валюти транзакції (операції) у 
валюту Рахунку) за операціями,здійсненими із використанням БПК, 

в разі якщо валюта Рахунку відмінна від валюти операції(платежу). 

1% min 3 грн. 

Конвертація коштів здійснюється за курсом МПС Visa , що 

діє на день здійснення операції, з урахуванням комісій банку 

згідно даних тарифів, при цьому відбувається блокування 

відповідної суми коштів на Рахунку. Подальший 
перерахунок суми операції у валюту Рахунку відбувається  

за курсом купівлі-продажу, обміну іноземної валюти, 

встановленим банком по операціям здійсненим з 

використанням БПК , що діє на день списання суми 

транзакції з Рахунку клієнта. 

2.2. Касові операції 

2.2.1. 
Прийом готівки для зарахування на Рахунок  

(в т.ч. за допомогою БПК) 
1% min 5 грн.  

    

2.2.2. 
Видача готівки з Рахунку через касу банку /відділення банку без 

використання БПК  
1.5%+ 5 грн. при закритті рахунку -  не тарифікується 

2.2.3. 
Видача готівки з Рахунку 

за допомогою БПК 

 в установах/банкоматах ПАТ 
„Банк„ Український капітал ” та 

банкоматах банків-партнерів* 

не тарифікується 

-*банки-партнери – банки, що входять в єдину об’єднану мережу 

банкоматів  „Атмосфера” 

(http://www.atmosphere.net.ua); 

 

- плата стягується за кожну транзакцію без урахування комісії 

сторонніх банків. 

 в установах та банкоматах інших 
банків України 

 

Перші 10 операцій на 

місяць входять у вартість 

пакету одинадцята  і 

наступні 1,5 % + 5 грн. 

• в установах та банкоматах інших 
банків за кордоном 

2% + 30 грн. 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. 

Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг, що входять до Тарифного пакету у випадку зміни 
вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, повідомивши про це Клієнта у порядку, 

передбаченому договором банківського рахунку. Нові умови Тарифного пакету вважаються прийнятими Клієнтом з моменту їх введення Банком. 

Якщо Клієнт не згодний з новими умовами Тарифного пакету, він має право розірвати договір банківського рахунку у порядку, передбаченому таким 
договором. 

3.2. 
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, в т.ч. витрати на передачу повідомлень поштою, експрес поштою DHL, телеграфом, телексом та інше. 

3.3. 
Додатково до комісій, що вказані в цьому Тарифному пакеті, Банком можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні операції 

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

3.4. Послуги, перелік або кількість яких не входять до цього Тарифного пакету, сплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку. 

3.5. 
Вартість послуг, передбачених цим Тарифним пакетом, що встановлена в іноземній валюті, сплачується  клієнтом в національній валюті за офіційним 

курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України на дату списання коштів з Рахунку. 

3.6. 
Вартість послуг, передбачених Тарифним пакетом, в національній та іноземній валюті, а також інші додаткові комісії підлягають сплаті Клієнтом або 

можуть бути списані з Рахунку Клієнта в день проведення операції по Рахунку.  

3.7. 

ПАТ “Банк «Український капітал” не несе відповідальності за: 

а) затримки, помилки, не вірне 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. 

3.8. Нарахування та стягнення комісій відповідно до Тарифного пакету встановлюється без ПДВ. 

3.9. 
Перехід клієнта на інший діючий Тарифний пакет за ініціативою Клієнта проводиться при оплаті повної вартості нового Тарифного пакету згідно 

діючих Тарифів банку. 

3.10. 
У разі звільнення співробітника, якщо рахунок не закрито за власною ініціативою  держателя картки, рахунок співробітника –держателя картки 
протягом 20 робочих днів переводиться на тарифний план «Premium». 

http://www.atmosphere.net.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант, коли вартість по випуску та обслуговуванню тарифного пакету сплачується Підприємством 

Витяг з Тарифного пакету  «Start» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

згідно рішення Тарифно-продуктового комітету 

протокол № 14 від 10.07.2019р.  

вступив в дію з 12.08.2019р. 

Перелік та вартість послуг з розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання в рамках 

«Зарплатних проектів», які входять до Тарифного пакету «Start». 

№ Найменування послуги Вартість  Примітки 
1 2 3 4 

1. ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ 

1.1. 
Відкриття та обслуговування Рахунку, з 

оформленням основної БПК типу: 
 

Валюта рахунків-гривня. Вартість послуг згідно цього 
пункту сплачується суб’єктом господарювання згідно 

умов договору на розрахунково-касове обслуговування 

по виплаті заробітної плати та інших виплат , що 
заключний між суб’єктом господарювання та банком. 

Плата стягується щорічно . 

 

БПК VISA Gold   

300 грн. * 

термін дії – 2 роки, * При штаті підприємства до 50 
працюючих, 2 карти -  Не тарифікується.  При штаті 

підприємства більше 50 працюючих, 5 карток -  Не 

тарифікується 

 БПК VISA Classic  40 грн. термін дії – 2 роки 

 БПК VISA Electron   Не тарифікується термін дії – 2 роки  

1.2. Операції з БПК 

 
Оформлення/переоформлення основної БПК по 

закінченню терміну її дії: 
Включена у вартість п.1.1.  

2. ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ 

2.1. Розрахункові операції  

2.1.1. 
Зарахування на Рахунок заробітної плати та інших 
соціальних виплат в рамках «Зарплатного проекту», що 

відкрито в банку. 

0,25 % (0,6%*) 
*Тариф 0,6% застосовується якщо штат компанії менше 

10 працюючих 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. 

Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг , що входять до Тарифного пакету у випадку 

зміни вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, повідомивши про це 

Клієнта у порядку, передбаченому договором банківського рахунку. Нові умови Тарифного пакету вважаються прийнятими Клієнтом з 
моменту їх введення Банком. Якщо Клієнт не згодний з новими умовами Тарифного пакету, він має право розірвати договір банківського 

рахунку у порядку, передбаченому таким договором. 

3.2. 

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, в т.ч. витрати на передачу повідомлень поштою, експрес поштою DHL, телеграфом, 

телексом та інше. 

3.3. 
Додатково до комісій, що вказані в цьому Тарифному пакеті, Банком можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні 

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

3.4. Послуги, перелік або кількість яких не входять до цього Тарифного пакету,сплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку. 

3.5. 
Вартість послуг , передбачених цим Тарифним пакетом, що встановлена в іноземній валюті, сплачується  клієнтом в національній валюті за 

офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України на дату списання коштів з Рахунку. 

3.6. 
Вартість послуг, передбачених цим Тарифним пакетом сплачується співробітниками суб’єктів господарювання, крім вартості послуг згідно 

пп.1.11,1.3.1.,2.1.1.. 

3.7. 
Вартість послуг, передбачених Тарифним пакетом, в національній та іноземній валюті, а також інші додаткові комісії підлягають сплаті 

Клієнтом або можуть бути списані з Рахунку Клієнта в день проведення операції по Рахунку.  

3.8. 

ПАТ “БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” не несе відповідальності за: 

а) затримки, помилки, не вірне 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. 

3.9. Нарахування та стягнення комісій відповідно до Тарифного пакету встановлюється без ПДВ. 

3.10. 
Перехід клієнта на інший діючий Тарифний пакет за ініціативою Клієнта проводиться при оплаті повної вартості нового Тарифного пакету 

згідно діючих Тарифів банку. 



 

Варіант, коли вартість по випуску та обслуговуванню тарифного пакету сплачується співробітниками Підприємства  

 

Витяг з Тарифного пакету  «Start» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

згідно рішення Тарифно-продуктового комітету 

протокол № 14 від 10.07.2019р.  

вступив в дію з 12.08.2019р  

Перелік та вартість послуг з розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання в рамках 

«Зарплатних проектів», які входять до Тарифного пакету «Start». 

№ Найменування послуги Вартість  Примітки 
1 2 3 4 

1. ВИПУСК ТА  ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ 

1.1. 
Відкриття та обслуговування Рахунку, з 

оформленням основної БПК типу: 
 

Валюта рахунків-гривня. Вартість послуг згідно цього 
пункту сплачується суб’єктом господарювання згідно 

умов договору на розрахунково-касове обслуговування 

по виплаті заробітної плати та інших виплат , що 
заключний між суб’єктом господарювання та банком. 

Плата стягується щорічно . 

 

БПК VISA Gold   

Не тарифікується 

термін дії – 2 роки, * При штаті підприємства до 50 
працюючих, 2 карти -  Не тарифікується.  При штаті 

підприємства більше 50 працюючих, 5 карток -  Не 

тарифікується 

 БПК VISA Classic  Не тарифікується термін дії – 2 роки 

 БПК VISA Electron   Не тарифікується термін дії – 2 роки  

1.2. Операції з БПК 

 
Оформлення/переоформлення основної БПК по 

закінченню терміну її дії: 
Включена у вартість п.1.1.  

2. ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ 

2.1. Розрахункові операції  

2.1.1. 
Зарахування на Рахунок заробітної плати та інших 
соціальних виплат в рамках «Зарплатного проекту», що 

відкрито в банку. 

0,25 % (0,6%*) 
*Тариф 0,6% застосовується якщо штат компанії менше 

10 працюючих 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. 

Банк зберігає за собою право повністю або частково змінювати чинний перелік /вартість послуг , що входять до Тарифного пакету у випадку 

зміни вимог чинного законодавства, стану фінансового ринку та/або зміни технічних, організаційних передумов, повідомивши про це 

Клієнта у порядку, передбаченому договором банківського рахунку. Нові умови Тарифного пакету вважаються прийнятими Клієнтом з 
моменту їх введення Банком. Якщо Клієнт не згодний з новими умовами Тарифного пакету, він має право розірвати договір банківського 

рахунку у порядку, передбаченому таким договором. 

3.2. 

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, в т.ч. витрати на передачу повідомлень поштою, експрес поштою DHL, телеграфом, 

телексом та інше. 

3.3. 
Додатково до комісій, що вказані в цьому Тарифному пакеті, Банком можуть стягуватися комісії третіх банків, які виникають при здійсненні 

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

3.4. Послуги, перелік або кількість яких не входять до цього Тарифного пакету,сплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку. 

3.5. 
Вартість послуг , передбачених цим Тарифним пакетом, що встановлена в іноземній валюті, сплачується  клієнтом в національній валюті за 

офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України на дату списання коштів з Рахунку. 

3.6. 
Вартість послуг, передбачених цим Тарифним пакетом сплачується співробітниками суб’єктів господарювання, крім вартості послуг згідно 

пп.1.11,1.3.1.,2.1.1.. 

3.7. 
Вартість послуг, передбачених Тарифним пакетом, в національній та іноземній валюті, а також інші додаткові комісії підлягають сплаті 

Клієнтом або можуть бути списані з Рахунку Клієнта в день проведення операції по Рахунку.  

3.8. 

ПАТ “БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” не несе відповідальності за: 

а) затримки, помилки, не вірне 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. 

3.9. Нарахування та стягнення комісій відповідно до Тарифного пакету встановлюється без ПДВ. 

3.10. 
Перехід клієнта на інший діючий Тарифний пакет за ініціативою Клієнта проводиться при оплаті повної вартості нового Тарифного пакету 

згідно діючих Тарифів банку. 


