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Перелік та вартість послуг для фізичних осіб по операціям в Системі Інтернет банкінг*
№
з/п

Найменування послуги

Вартість послуги, без ПДВ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ

1.
1.1.

Підключення до Системи Інтернет – банкінг

Не тарифікується

1.2.

Щомісячна абонентська плата

Не тарифікується

1.3.

Відключення від Системи Інтернет – банкінг

Не тарифікується

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.

Поточні рахунки
Переказ коштів за межі банку (в національній
валюті)
Поточні (карткові) рахунки
Переказ безготівкових коштів з Рахунку за
допомогою БПК
на залучення коштів на депозитні рахунки
Кредити
Погашення кредитів в АТ «БАНК
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

3.
Отримання інформації щодо залишків на
поточних рахунках
Отримання інформації щодо залишків на
поточних (карткових) рахунках
Отримання виписки по рахунках

3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

Примітки

5 грн.

Плата стягується за кожне платіжне доручення.

5 грн.

Плата стягується за кожне платіжне доручення

не тарифікується

Не тарифікується
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
Не тарифікується
0,50 грн.
Не тарифікується
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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.
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.
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.
Послуги, перелік або кількість яких не входять до цих Тарифів, оплачуються додатково відповідно до інших Тарифів Банку.
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.
Нарахування та стягнення комісій відповідно до цих Тарифів встановлюється без ПДВ.
АТ “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.
*Всі інші тарифи за здійснення операцій в Системі Інтернет – банкінг, стягуються відповідно до Тарифного пакету Клієнта.

