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Перелік та вартість послуг з розрахунково-касового обслуговування приватних клієнтів, які входять
до Тарифного пакету «Класик»
№
з/п
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

Вартість
послуги, без
Примітки
ПДВ
ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
Відкриття поточного рахунку (ПР)
В разі відкриття першого ПР в іноземній
відкриття ПР
100 грн.
валюті одночасно додатково відкривається
рахунок в національній валюті.
Послуга не тарифікується при умові її
надання в зв’язку з відкриттям рахунку для:
- здійснення переказів через міжнародні
відкриття ПР при відкритті
платіжні системи в сумі, яка перевищує
депозитного вкладу та/або для
законодавчо
встановлену
суму
для
обслуговування вже існуючого
не тарифікується виплат/переказу коштів без відкриття
депозитного вкладу
рахунку;
(зарахування/виплата процентів та
- видачі кредиту/ів та погашення кредитної
суми вкладу)
заборгованості.
Плата стягується одноразово в день
відкриття ПР.
включена у
Рахунок закривається відповідно до умов
Закриття поточного рахунку
вартість
договору банківського рахунку.
відкриття ПР
Обслуговування поточного рахунку
Оформлення додаткових
документів з ініціативи клієнта (в
100 грн.
Плата стягується за кожний документ.
т.ч. документи за валютними
операціями)
Оформлення Довіреності
100 грн.
Плата стягується за кожний документ.
Надання довідок пов’язаних з
розрахунково-касовим
обслуговуванням
(про
стан
поточного рахунку, на вимогу
Плата стягується за кожний документ.
державних органів тощо)
• протягом 3-х робочих днів
100 грн.
• термінове надання довідки
200 грн.
включена у
Надання виписки по поточному
вартість
рахунку на вимогу клієнта
відкриття ПР
Надання дублікатів виписки по
поточному рахунку / копій, або
70 грн.
Плата стягується за кожний документ.
дублікатів
розрахункових
та
касових документів, договорів
Найменування послуги

клієнта що зберігаються в архіві/
на вимогу клієнта
Розшук (запит), зміна умов переказів, уточнення платіжних реквізитів, повернення або
1.3.6
відкликання розрахункового документа
1.3.6.1 у гривнях
30 грн.
у ВКВ (вільно конвертована
1.3.6.2
30 USD
валюта)
Плата стягується за кожний запит.
в ОКВ(обмежено конвертована
1.3.6.3
20 USD
валюта)
Обслуговування рахунку при 50 грн./10 EUR/
Щорічно, але не більше залишку на
1.3.7
відсутності руху коштів протягом 500 RUB/15 CHF/
рахунку.
одного року
15 USD/10 GBP
Нарахування та сплата процентів на
Нарахування процентів на
згідно з рішенням залишок
на
рахунку
відбувається
1.3.8
залишок по рахунку
КУАП/ТПК
відповідно до умов договору банківського
рахунку.
2
2.1.

2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

ОПЕРАЦІЇ ПО ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ
Розрахункові операції в національній валюті
Зарахування коштів
Зарахування коштів на рахунок
Включена у
(готівкове та безготівкове, окрім
вартість
п.2.1.2.)
відкриття ПР
Зарахування на поточний рахунок
0,5%
коштів, отриманих від продажу
(min 15 грн.,
акцій банку
max 500 грн.)
Переказ коштів за межі банку
0,75%
Плата стягується за кожне платіжне
Переказ коштів за межі банку
(min 15 грн.,
доручення.
max 800 грн.)
Переказ коштів за межі банку в
Плата стягується за кожне платіжне
разі їх готівкового зарахування на
0,5%
доручення.
рахунок від 5 млн.грн.
Перерахування платежів згідно умов
Переказ коштів за межі банку, що
не тарифікується кредитного договору.
надійшли з позичкового рахунку
Переказ коштів в межах банку
Переказ коштів в межах банку
Включена у
незалежно від форми зарахування
вартість
коштів
відкриття ПР
Переказ коштів в межах банку на
рахунки компаній, згідно
додатку*, за:
-інвестування будівництва житла;
-купівлі-продажу майнових прав
на квартиру;
-купівлі-продажу майнових прав
на нежитлове приміщення;
Плата стягується за кожне платіжне
0,35%
-купівлі-продажу майнових прав
доручення
на місце для паркінгу;
-оплати за виконання робіт з
правом користування земельною
ділянкою;
-переказу коштів за Дереватив за
договором купівлі-продажу
деревативу
Переказ коштів в межах та за межі банку за договорами купівлі-продажу
Переказ коштів в межах та за межі 0,3% (min 500 Плата стягується одноразово.

банку за договорами купівлігрн)
продажу,
що
підлягають
нотаріальному
посвідченню,
згідно вимог Постанови НБУ
№ 148 від 29.12.2017 р.
2.2.
Розрахункові операції в іноземній валюті
Зарахування коштів
включена у
Зарахування коштів на рахунок
2.2.1
вартість
(готівкове та безготівкове)
відкриття ПР
2.2.2.
Переказ коштів за межі банку
0,15%
до 9 999,99
(min 15 USD)
+ 5грн.
2.2.2.1 USD
0,3%
від 10 000,00 (max 200 USD)
Плата стягується за кожне платіжне
+ 5грн.
доручення. Додатково сплачуються комісії
0,3%
іноземних банків, якщо такі виникають, за
(min 20EUR,
офіційним курсом Національного банку
2.2.2.2 EURO
max 250EUR) +
України на день стягнення таких комісій.
5грн.
0,3%
(min 25 USD,
2.2.2.3 ВКВ та інші валюти
max 200 USD) +
5грн.
Термінове виконання платіжного
Плата стягується додатково до тарифу,
2.2.3.
10 USD
доручення в іноземній валюті
вказаного в п.2.2.2.1-2.2.2.3.
Плата стягується за проведення платіжних
доручень клієнтів з неповними реквізитами
Ручна обробка платіжного
(відсутність SWIFT (BLZ для EUR) банку2.2.4.
15 USD
доручення
отримувача (бенефіціара)).Плата стягується
додатково до тарифу, вказаного в п.2.2.2.2.2.3.
Перевірка пакету документів для
Плата стягується за кожне платіжне
здійснення переказу за кордон в
2.2.5.
1 000 грн
доручення в дату подання такого доручення
межах е-лімітів, встановлених
до Банку
НБУ
Переказ коштів в межах банку
Переказ коштів в межах банку
включена у
незалежно від форми зарахування
2.2.6.
вартість
коштів
(крім
коштів
на
відкриття ПР
поповнення депозитів)
Переказ коштів для поповнення
Сума
комісійної
винагороди
банку
строкових депозитних вкладів в
стягується від гривневого еквіваленту суми,
2.2.7.
20%
дату, відмінну від дати відкриття
що перераховується в день здійснення
договору
операції
2.2.8.
Валютні операції на МВРУ
2.2.8.1. Продаж іноземної валюти:
0,40%
Сума
комісійної
винагороди
банку
стягується від суми гривневого еквіваленту
2.2.8.2. Купівля іноземної валюти
0,20%
проданої/купленої іноземної валюти за
курсом продажу/купівлі, або від суми
валюти, що конвертується.
Сума
комісійної
винагороди
банку
2.2.8.3 Конвертація (обмін)
0,20%
стягується у національній валюті за
офіційним курсом НБУ на день здійснення
операції.
2.2.9.
Обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів:

Розгляд та перевірка пакету
300 грн в т.ч.
За оформлення документів Банком за
2.2.9.1 документів та/або доповнення в
ПДВ 50,00грн. кожним окремим пакетом документів
разі внесення змін
Разова комісія за супроводження
Сплата при реєстрації кредиту за кожним
2.2.10.2
3000 грн.
та облік кредиту
окремим пакетом документів
2.3.
Касові операції в національній та іноземній валюті
включена у
Прийом готівки для зарахування
2.3.1.
вартість
на рахунок
відкриття ПР
Видача готівки з рахунку (незалежно від валюти рахунку) починаючи з наступного дня після
2.3.2.
внесення готівки
1,00% min 10 грн/ Послуга не тарифікується при умові її
2.3.2.1. В разі безготівкового зарахування
надання в зв’язку з видачею коштів, які
2 USD.
надійшли на рахунок:
В разі готівкового зарахування у
включена у
-з депозитного рахунку, що відкрито в
відділені банку де було відкрито
вартість
Банку;
рахунок
відкриття ПР
-з рахунку для обліку нарахованих
процентів за депозитами, що відкриті в
Банку;
-з кредитного рахунку, що відкритий в
Банку (для ПР в національній валюті);
2.3.2.2.
0,3% min 10 грн./ - через міжнародні платіжні системи;
-за договорами купівлі-продажу, що
у відділеннях банку відмінних від
2 USD, max
підлягають нотаріальному посвідченню,
того де було відкрито рахунок
3000 грн./
згідно вимог Постанови НБУ №148 від
250 USD
29.12.2017р. (для ПР в національній
валюті), у випадку, якщо кошти зараховані
з рахунку, відкритого в Банку;
- з рахунків умовного зберігання (ескроу),
відкритих в банку.
2.3.3.
Видача готівки з рахунку (незалежно від валюти рахунку) в день внесення готівки
у відділенні банку де було
1,00% min
відкрито рахунок
10 грн./ 2 USD Плата стягується у разі надходження коштів
0,3% min 10 грн. / готівкою через касу банку та виплати
коштів готівкою в той самий операційний
у відділеннях банку відмінних від
2 USD, max
день.
того де було відкрито рахунок
3000 грн /
250 USD
3.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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,
3.1.
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.
Банк залишає за собою право стягувати спеціальну та додаткову комісію у тих випадках, якщо
3.2.
виконання операцій потребує додаткового обсягу робіт та/або при виникненні інших обставин.
Додатково до комісій, що вказані в цьому Тарифному пакеті, Банком можуть стягуватися комісії
3.3.
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 цього Тарифного пакету, оплачуються
3.4.
додатково відповідно до інших Тарифів Банку.
Вартість послуг, передбачених цим Тарифним пакетом, що встановлена в іноземній валюті,
3.5.
сплачується клієнтом в національній валюті за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют
Національного банку України на дату такого платежу / списання.
Вартість послуг, передбачених Тарифним пакетом, в національній та іноземній валюті, а також
3.6.
інші додаткові комісії підлягають сплаті Клієнтом або можуть бути списані з рахунку Клієнта в
день проведення операції. Вартість послуг за відкриття поточного рахунку сплачується/списується

3.7.

3.8.

одноразово в день відкриття поточного рахунку.
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.
Перехід клієнта на інший діючий Тарифний пакет за ініціативою клієнта проводиться при оплаті
повної вартості нового Тарифного пакету згідно діючих Тарифів Банку.

*Додаток до тарифного пакету «Класик»
Перелік компаній, згідно п.2.1.7. Переліку та вартості послуг з розрахунково-касового
обслуговування приватних клієнтів, які входять до тарифного пакету «Класик»
1)
2)
3)
4)

ТОВ «Компанія з управління активами «ПОЛТАВАТРАНСБУД» ЗНВПІФ «МІСТОБУД»;
ТОВ «Компанія з управління активами «ПОЛТАВАТРАНСБУД» ЗНВПІФ «ЗАБУДОВНИК»;
ТОВ «Компанія з управління активами «ПОЛТАВАТРАНСБУД»;
ТЗДВ «ПОЛТАВАТРАНСБУД».

