
 
 

Умови обслуговування поточних рахунків фізичних осіб в рамках Тарифного плану «Кредитний» 
 

  
Послуга 

Розмір 

Порядок сплати комісійної винагороди / процентної 
ставки (1) 

Відкриття та обслуговування поточного рахунку  

1. Валюта рахунку. UAH, USD, EUR,PLN   

2. Відкриття рахунку.  0 грн.   

3. Обслуговування рахунку: Не тарифікується   

4. 
Обслуговування неактивного рахунку (щомісячно). 
(2) 

Не тарифікується   

Поповнення рахунку. 

5. 
Готівкове поповнення рахунку та  безготівкове 
зарахування коштів на рахунок. 

Не тарифікується   

Отримання коштів готівкою.   

6.                    Безготівкові розрахунки та конвертація операцій.    Не надається   

6. 
Конвертація суми операції, якщо валюта операції 
відмінна від валюти рахунку. 

Не тарифікується   

Безготівковий переказ коштів з рахунку  

7. Безготівковий переказ коштів (разовий переказ):   

7.1 
переказ у відділенні Банку на вкладні рахунки та 
рахунки кредитної заборгованості клієнта в Банку;  

Не надається   

7.2 
переказ у відділенні Банку на інші рахунки в Банку 
(власні рахунки, рахунки інших осіб, рахунки Банку);  

Не надається   

7.3 
переказ у відділенні Банку на рахунки в інших 
банках України; 

Не надається   

7.4 
переказ засобами системи дистанційного 
обслуговування Банку на рахунки та картки в Банку 
(власні, інших осіб, рахунки Банку); 

Не надається   

7.5 
переказ засобами системи дистанційного 
обслуговування Банку на рахунки або на картки в 
інших банках України; 

Не надається   

7.6 переказ коштів на рахунки в банки за кордоном. Не надається   

7.7 

переказ у відділенні Банку або засобами системи 
дистанційного обслуговування Банку на рахунок 
UA223226690000026007300905964 - «Повернись 
Живим»; 

Не тарифікується   

7.8 

переказ у відділенні Банку або засобами системи 
дистанційного обслуговування Банку на рахунок 
UA8430000100000047330992708 - «Спеціальний 
рахунок Національного Банку України». 

Не тарифікується   

8 Постійно-діюче розпорядження:   

8.1 
встановлення, зміна параметрів або скасування 
засобами системи дистанційного обслуговування 
Банку; 

Не тарифікується   

8.2 
встановлення, зміна параметрів або скасування у 
відділенні Банку; 

Не тарифікується   

8.2 переказ на рахунки в Банку; Не надається   

23.4. переказ на рахунки в інших банках України. Не надається   

24. 
Зміна реквізитів, розшук або анулювання переказу 
(до моменту фактичного зарахування коштів на 
рахунок-отримувач). 

Не надається   

Інформування про рух коштів та стан рахунку.  

27. 
Виписка по рахунку у відділенні Банку за 
попередній місяць. 

Не тарифікується   

28. 
Виписка по рахунку у відділенні Банку за довільний 
період. 

Не тарифікується   

29. 
Довідка про наявність, стан та залишок коштів на 
рахунку. 

100 грн. 
Сплачується в касу Банку у день 
звернення до Банку із 



30. 
Копії (дублікати) документів щодо операцій за 
рахунком (окрім операцій у системі дистанційного 
обслуговування Банку). 

100 грн. 

відповідним запитом. 

31. 

Копії (дублікати) документів щодо операцій, 
здійснених у системі дистанційного обслуговування 
Банку за операціями в торгівельно-сервісній 
мережі (у т.ч. мережі Інтернет). 

Не тарифікується   

32. SMS-інформування про операції за рахунком. НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО УМОВАМИ ПАКЕТУ   

Інші послуги. 

33. 

Купівля-продаж іноземної валюти на 
міжбанківському валютному ринку України за 
дорученням власника рахунку. ДЛЯ ПОГАШЕННЯ 
КРЕДИТУ 

0 грн. 

  

34. 
Купівля-продаж іноземної валюти на 
міжбанківському валютному ринку України НА 
ВИМОГУ БАНКУ ДЛЯ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ 

0 грн. 

44. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ  НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО УМОВАМИ  ПАКЕТУ   

 
(1) – усі комісійні винагороди без ПДВ за виключенням витрат на розслідування спірних операцій. Розслідування спірних операцій сплачується з ПДВ.  
«Не тарифікується» вживається у розумінні включення вартості послуги до відсоткові ставки, що нараховуються за користування кредитним лімітом . 
Комісійна винагорода у USD або EUR сплачуються у гривні за курсом НБУ на день проведення операції.  
(2) – неактивним вважається рахунок, за яким протягом 360 календарних днів не було жодної прибуткової або видаткової операції, за в инятком операцій 
нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Комісійна винагорода стягується виключно за рахунок влас них коштів. Якщо залишок власних коштів 
менше розміру комісійної винагороди, то комісійна винагорода стягується у розмірі залишку власних коштів.  
 


