
ТАРИФИ 

для відділень Полікомбанку м. Чернігів та Чернігівської області 

на послуги по обслуговуванню рахунків клієнтів-фізичних осіб 

в національній валюті 

№ з/п Найменування тарифу 

Вартість 

послуги без 

ПДВ 

ПДВ 
Вартість 

послуги 

Термін 

списання/ 

сплати 

1 Розрахунково-касове обслуговування 

1.1 Відкриття поточного рахунку фізичній особі: 

1.1.1 Відкриття поточного 

рахунку фізичній особі 
[1]

 

50 грн. - 50 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

1.1.2 Відкриття 

інвестиційного рахунку 

нерезиденту-інвестору 

(у всіх валютах) 

100 грн. - 100 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

1.2 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при видачі 

кредиту одноразово 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.3 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при управлінні 

кредитом щомісячно 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.4 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при управлінні 

кредитом щорічно 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.5 Видача з поточного 
рахунку готівки та 
коштів, що надійшли до 
01.03.2016 р. в 
безготівковій формі 

[2]
 

(за винятком 
повернення платежів, 
що раніше були 
сплачені в готівковій 
формі на користь 
юр. особи) 

0,7% від суми, 
але не менше 

10 грн. 

- 0,7% від суми, 
але не менше 

10 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

1.6 Здійснення розміну 
грошових знаків 
(банкнот та монет) на 
розмінну монету  

20 грн. за 1000 шт. 
монет, але не менше 

10  грн. за одну 
операцію розміну 

- 20 грн. за 1000 шт. 
монет, але не менше 

10  грн. за одну 
операцію розміну 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 



1.7 Продаж бланків 
векселів  

41,67 грн. 8,33 
грн. 

50 грн. Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.8 Видача довідок на вимогу клієнта про стан рахунку, рух коштів на ньому тощо (з 
підписами посадових осіб та печаткою банку): 

1.8.1 на українській мові 50 грн. - 50 грн. Списується 
банком або 
сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.8.2 на англійській мові 100 грн. - 100 грн. 

1.9 Надання завірених дублікатів: 

1.9.1 платіжних документів з 
електронного архіву за 
поточний рік 

10 грн. за один 
дублікат 

- 10 грн. за один 
дублікат 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 1.9.2 платіжних документів з 

електронного архіву за 
попередні роки 

20 грн. за один 
дублікат 

- 20 грн. за один 
дублікат 

1.9.3 документів, які 
знаходяться в архіві 
банку 

50 грн. за один 
дублікат 

- 50 грн. за один 
дублікат 

1.10 Видача виписок клієнтам-фізичним особам з поточного (депозитного) рахунку на їх 

вимогу 
[3]

: 

1.10.1 за період до 12-ти 

місяців включно 

10 грн.  - 10 грн.  Списується 

банком або 

сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.10.2 За період більше 12-ти 

місяців 

50 грн.  - 50 грн.  

1.11 Плата за повідомлення, 

пов’язане з 

підтвердженням 

реквізитів платіжних 

документів, невірно 

вказаних платником 

10 грн. - 10 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.12 Плата за ведення 

поточного рахунку 

до 30 грн. 

за рік 

- до 30 грн. 

за рік 

Списується 

банком за 

умови 

відсутності 

операцій 

протягом трьох 

років без 

обмеження 

залишку коштів 

на рахунку 



1.13.1 Оформлення 

довіреності 

вкладникам - фізичним 

особам (крім осіб, які 

отримують пенсію в 

Полікомбанку) на один 

депозитний та/або на 

поточний рахунок 

40 грн. 8 грн. 48 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.13.2 Оформлення 

довіреності 

вкладникам - фізичним 

особам, які отримують 

пенсію в Полікомбанку, 

на один депозитний 

та/або на поточний 

рахунок 

20 грн. 4 грн. 24 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.14 Зарахування на 

поточний рахунок 

коштів, що надійшли в 

безготівковій формі 
[9]

 

0,7% від суми, 

але не більше 

5000 грн. 

- 0,7% від суми, 

але не більше 

5000 грн. 

Списується 

банком в день 

надання 

послуги 

1.15 Процентна ставка, що 

нараховується на 

залишок коштів на 

поточному рахунку 

0 % річних - 0 % річних  

2 
Перерахування коштів з поточного рахунку/рахунку завантаження платіжним 

дорученням 
[4]

: 

2.1 в межах залишку на 

початок операційного 

дня 

5 грн. за 

платіжне 

доручення 

- 5 грн. за 

платіжне 

доручення 

Списується 

банком в день 

надання 

послуги 

2.2 термінове 

перерахування коштів
[5]

 

5 грн. за 

платіжне 

доручення + 

0,3% від суми, 

але не більше 

150 грн. 

- 5 грн. за 

платіжне 

доручення + 

0,3% від суми, 

але не більше 

150 грн. 

Списується 

банком в день 

надання 

послуги 

2.3 Перерахування 

грошових коштів 

платіжною картою 

НСМЕП через Інтернет 

0,75% від суми 

платежу + 1 грн. 

- 0,75% від суми 

платежу + 1 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3 
Приймання платежів від населення для зарахування на рахунки фізичних та 

юридичних осіб 
[6]

: 
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3.1 для всіх відділень  

(крім випадків, 

передбачених п.п. 3.2 – 

3.13 цих тарифів) 

до 1000 грн. –  

1% від суми, але 

не менше 5 грн.; 

від 1000 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. до 

30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

- до 1000 грн. –  

1% від суми, але 

не менше 5 грн.; 

від 1000 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. до 

30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.2.1 для платежів на користь 

МБТІ м. Чернігова, 

крім платежів, 

зазначених в п. 3.2.2 

1% від суми, але 

не менше 8 грн. 

за платіж 

- 1% від суми, але 

не менше 8 грн. 

за платіж 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.2.2 для платежів на користь 

МБТІ м. Чернігова 

за ксерокопіювання 

0,50 грн. за 

документ 

- 0,50 грн. за 

документ 

3.3 для відділення № 4 

м. Прилуки 

1,5% від суми, 

але не менше 

4 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. – 1% 

від суми, але не 

більше 500 грн. 

- 1,5% від суми, 

але не менше 

4 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. – 1% 

від суми, але не 

більше 500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.4 за обслуговування 

домофонів; 

для платежів на користь 

ПП «Габрієль» 

1 грн. за 

документ 

- 1 грн. за 

документ 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.5 на користь: 

ТОВ «НВП 

«Спецавтоматика»; 

ТОВ «Торговий дім ДТЗ»; 

ТОВ ТД «Супутник» 

0,1% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. та 

не більше 

500 грн. 

- 0,1% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. та 

не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.6 на користь навчальних 

закладів 1 – 4 рівня 

акредитації 

(університети, інститути, 

технікуми та ін.) 

0,45% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. 

- 0,45% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.7.1 для відділень  

в м. Ніжин та №22 

(смт Лосинівка) 

1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. - 

0,9% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

- 1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. – 

0,9% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 



3.7.2 для відділення № 22  

(смт Лосинівка) тільки 

для платежів на користь: 

- ВТП РСС Лосинівський 

хлібокомбінат; 

- КП «Промінь» 

1 грн. за 

документ 

- 1 грн. за 

документ 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.8 для відділення  

в м. Корюківка 

1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. –  

1% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

- 1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. –  

1% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.9 для відділення  

в смт Сосниця 

1,5% від суми, 

але не менше 

4 грн., 

при сумі платежу 

від 500 грн. – 

0,9% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

- 1,5% від суми, 

але не менше 

4 грн., 

при сумі платежу 

від 500 грн. – 

0,9% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.10 для відділення № 14 до 1500 грн. –  

1% від суми, але 

не менше 10 грн.; 

від 1500 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. 

до 30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

- до 1500 грн. –  

1% від суми, але 

не менше 10 грн.; 

від 1500 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. 

до 30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.11 для відділення № 2 до 1000 грн. –  

6 грн.; 

від 1000 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. 

до 30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

- до 1000 грн. –  

6 грн.; 

від 1000 грн. до 

10 тис. грн. –  

0,8% від суми; 

від 10 тис. грн. 

до 30 тис. грн. –  

0,6% від суми; 

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 



3.12 для відділення № 19 до 100 грн. – 

10 грн.; 

від 100 грн. до 

1500 грн. –  

15 грн.; 

від 1500 грн. до  

5 тис. грн. –  

1% від суми; 

від 5 тис. грн. до 

10 тис. грн. – 

0,8% від суми;  

від 10 тис. грн. до 

30 тис. грн. – 

0,6% від суми;  

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

- до 100 грн. – 

10 грн.; 

від 100 грн. до 

1500 грн. –  

15 грн.; 

від 1500 грн. до  

5 тис. грн. –  

1% від суми; 

від 5 тис. грн. до 

10 тис. грн. – 0,8% 

від суми;  

від 10 тис. грн. до 

30 тис. грн. – 0,6% 

від суми;  

від 30 тис. грн. – 

0,5% від суми, але 

не більше 500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.13 на користь інших 

фінансових установ: 

погашення кредитів та 

сплата процентів 

1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. –  

1% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

- 1,5% від суми, 

але не менше 

5 грн.; 

при сумі платежу 

від 500 грн. –  

1% від суми, 

але не більше 

500 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.14 Приймання платежів за комунальні послуги, за обслуговування домофонів та кабельне 

телебачення на користь підприємств, які уклали договір з банком 
[7]

 

- для відділення № 14 10 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- 10 грн. за адресу 

з одного 

платника 

Сплачується 

клієнтом-

фізичною 

особою в 

день надання 

послуги 

- для відділень  
в містах Чернігів, 
Прилуки, Корюківка 

5 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- 5 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- для відділення в 
м. Ніжин 

4 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- 4 грн. за адресу 

з одного 

платника 

 - для відділення  
в смт Сосниця 

3 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- 3 грн. за адресу 

з одного 

платника 

 - для відділення  
в смт Лосинівка 

0,5 грн. за кожну 

квитанцію 

з одного 

платника 

- 0,5 грн. за кожну 

квитанцію 

з одного 

платника 

 - для відділення в 
м. Бобровиця

[8]
: 

10 грн. за адресу 

з одного 

платника 

- 10 грн. за адресу 

з одного 

платника 

 - для осіб, які є 
клієнтами відділення в 
м. Бобровиця  

безкоштовно – 



 - для осіб, які 
отримують пенсію через 
Полікомбанк  

безкоштовно – 

4 Тарифні пакети рахунків завантаження:       

4.1 «Пенсійний» – застосовується до рахунків, на які здійснюється зарахування пенсій та 
грошової допомоги згідно з «Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою 
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банку». 

Відкриття поточного 
рахунку (рахунку 
завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 
картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі 
[9]

 

  - з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

 - з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 
  Процентна ставка на 

залишок на поточному 
рахунку, % річних 

12,5% - 12,5% Нараховується 
і 
зараховується 
в останній 
робочий день 
місяця 

  Процентна ставка на 
залишок на картковому 
рахунку електронного 
чека, % річних 

12,5% - 12,5% 

  Бонус (додаткова 
процентна ставка) за 
вкладами пенсіонерів, 
які отримують пенсію 
[10]

 через рахунок в 
Полікомбанку, 
% річних 

0,5% - 0,5% Нараховується 
і зараховується 
в перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

4.2 
  

«Бюджетний» – застосовується до рахунків, на які здійснюється зарахування заробітної 
плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги. 

 Відкриття поточного 
рахунку (рахунку 
завантаження) 

безкоштовно – 

 Оформлення та видача 
картки 

безкоштовно – 

 Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [9]

 
 - з рахунку 

завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

 - з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 



 Процентна ставка на 
залишок на поточному 
рахунку, % річних 

0% - 0% Нараховується 
і зараховується 
в останній 
робочий день 
місяця 

  
  

Процентна ставка на 
залишок на картковому 
рахунку електронного 
чека, % річних 

6% - 6% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 

  Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

4.3 
 

«Преміум» – застосовується до рахунків, на які здійснюються зарахування заробітної 

плати керівному складу підприємств  та організацій (директор та головний бухгалтер), 

що обслуговуються по зарплатному проекту в Полікомбанку: 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 

картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [9]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,6% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,6% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

 Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

14% - 14% Нараховується 

і зараховується 

в останній 

робочий день 

місяця 
Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

14% - 14% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 
 Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

0,2% від 

фактичної 

заборгованості 

по кредиту 

щомісячно 

- 0,2% від 

фактичної 

заборгованості 

по кредиту 

щомісячно 

Ліміт кредиту без 

поруки підприємств 

до 2-х посадових 

окладів 

- до 2-х посадових 

окладів 

Встановлення пакету здійснюється тільки за погодженням з начальником ФЕУ. При 

перевипуску картки по закінченню її дії враховувати фактичне обслуговування 

підприємств по зарплатному проекту в Полікомбанку. 



4.4 „Стандартний” – застосовується до рахунків, які не були передбачені іншими 

тарифними пакетами. 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 

картки 
[11]

 

60 грн. - 60 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [9]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,6% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,6% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

0% - 0% Нараховується 

і зараховується 

в останній 

робочий день 

місяця 
Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

6% - 6% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 
Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

4.5 «Бонусний» – застосовується по окремому рішенню БТК 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

 Оформлення та видача 

картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [9]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 

- 0,5% від суми, 
але не більше 

5000 грн. 



 Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

10,5% - 10,5% Нараховується і 

зараховується в 

останній 

робочий день 

місяця  Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

0% - 0% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

5 
Надання виписок з рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень відповідно до 
умов договору 

5.1 Виписка з рахунку (за 
подією та на запит 
клієнта) в режимі 
оповіщення про зміну 
стану рахунку у разі 
надходження та 
списання; 
курси валют (на запит 
клієнта) 

6 грн. в місяць за 
один рахунок 

- 6 грн. в місяць за 
один рахунок 

Списується 
банком в 
перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

5.2 виписка з рахунку в 
режимі оповіщення про 
зміну стану рахунку 
тільки щодо 
надходження коштів 

0,50 грн. за одне 
текстове 

повідомлення 

- 0,50 грн. за одне 
текстове 

повідомлення 

Списується 
банком в 
перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

6 Кредитне обслуговування 

6.1 Надання кредиту 
(кредитної лінії), 
одноразово від суми 
кредиту (ліміту 
кредитування) 

Відповідно до 
рішення 

Кредитного 
комітету 
(комісії) 

  Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

6.2 Управління кредитом 
(кредитною лінією), 
щорічно або щомісячно 
від суми заборгованості 
(кредитної лінії) 

Відповідно до 
рішення 

Кредитного 
комітету 
(комісії) 

  Сплачується 
клієнтом 
відповідно до 
умов 
кредитного 
договору 

7 Операції з електронними грошима  

7.1 Поповнення 
електронних гаманців 
GlobalMoney через каси 
банку 

1,9% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

- 1,9% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги  



8 Консультаційні послуги фінансового характеру 

8.1 Надання 
консультаційних послуг 
щодо оформлення 
документів фінансового 
характеру 

30 грн. 6 грн. 36 грн. Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

8.2 Надання 
консультаційних послуг 
щодо фінансових 
операцій 

50 грн. 10 грн. 60 грн. 

9 Операції через окремий поточний рахунок нотаріуса 

9.1.1 Приймання платежу 
переказом готівки для 
зарахування на окремий 
поточний рахунок 
нотаріуса  

0,2% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

- 0,2% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

9.1.2 Приймання платежу 
переказом готівки для 
зарахування на окремий 
поточний рахунок 
нотаріуса за умови 
проведення продажу 
валюти в Полікомбанку 
за діючим курсом в 
сумі не менше 50% 
платежу 

0,1% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

500 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

9.2.1 Видача коштів, що 
надійшли в 
безготівковій формі з 
окремого поточного 
рахунку нотаріуса 

0,3% від суми - 0,3% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

9.2.2 Видача коштів, що 
надійшли в 
безготівковій формі з 
окремого поточного 
рахунку нотаріуса за 
умови проведення 
продавцем операції 
купівлі валюти в 
Полікомбанку за 
діючим курсом в сумі 
не менше 50% 
отриманих коштів 

0,15% від суми - 0,15% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

9.2.3 Видача коштів, що 
надійшли в безготівковій 
формі з окремого 
поточного рахунку 
нотаріуса за умови 
розміщення продавцем 
отриманих коштів на 
вклад в Полікомбанк в 
сумі не менше 75% 
отриманих коштів 

0,15% від суми - 0,15% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

     



Примітки: 

1 Тариф 1.1 не застосовується: 

 - при відкритті поточного рахунку під депозитний рахунок фізичній особі; 

 - при відкритті поточного рахунку, операції за яким здійснюються за допомогою 

платіжної картки НСМЕП, емітованої Полікомбанком; 

 - при відкритті поточного рахунку для зарахування заробітної плати клієнта або 

соціальної допомоги. 

2 Тариф 1.5 не застосовується при здійсненні таких операцій: 

 - видача коштів, які внесено на рахунок готівкою; 

 - повернення депозитів, що внесено готівкою до Банку; 

 - сплата процентів по депозитах Клієнта в Банку та по цьому рахунку; 

 - видача кредиту, наданого Банком; 

 - видача коштів, що перераховані роботодавцем Клієнта в рахунок оплати праці (у разі 

наявності договору між Банком та роботодавцем); 

 - видача соціальної допомоги та інших виплат, що надійшли на підставі відповідного 

договору. 

 - видача коштів з поточного рахунку готівкою, що надійшли через системи грошових 

переказів, що передбачені в Тарифах на послуги Полікомбанку по здійсненню 

грошових переказів. 

3 Тариф 1.11 не застосовується:  

- для осіб, які отримують пенсію через Полікомбанк; 

- за видачу виписки за поточний місяць та минулий місяць. 

4 Тариф 2 не застосовується у разі: 

- перерахування коштів на депозитний рахунок у Банку; 

- перерахування коштів в погашення кредиту Банку; 

- перерахування коштів на оплату вартості банківських послуг та заставної вартості за 

користування індивідуальних сейфів (ячеєк); 

- перерахування благодійних внесків на рахунки Міністерства оборони України, 

Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, їх підлеглих 

підрозділів і частин. 

5 День платежу співпадає з днем надходження коштів на рахунок. Плата, крім вартості 

платіжного доручення, не застосовується при перерахуванні коштів з поточного 

рахунку:  

- за рахунок кредитних коштів; 

 - за рахунок коштів, перерахованих з інших рахунків клієнта в Полікомбанку; 

- на інші рахунки відкриті в Полікомбанку. 

6 Тариф 3 не застосовується у разі: 

 - наявності договору з юридичною особою про прийняття платежів на їх користь; 

 - сплати платежів в рахунок погашення споживчого кредиту, виданого 

Полікомбанком, та процентів по ньому; 

 - сплати платежів на користь Полікомбанку; 

- приймання благодійних внесків на рахунки Міністерства оборони України, Збройних 

сил України, Державної прикордонної служби України, їх підлеглих підрозділів і 

частин. 

7 Тариф 3.14 не застосовується для осіб, які отримують пенсію через Полікомбанк. 

8 Тариф не застосовується для осіб, які є клієнтами відділення Полікомбанку в 

м. Бобровиця за ознаками, прийнятими рішенням БТК (пенсіонери, вкладники, 

держателі активних платіжних карток, емітованих Полікомбанком). 

9 Тариф не застосовується при здійсненні таких операцій: 

 - зарахування коштів з депозитних рахунків Клієнта в Банку, які було внесено 

готівкою; 



 - зарахування процентів по депозитам Клієнта в Банку та по цьому рахунку; 

 - зарахування коштів, що перераховані роботодавцем Клієнта в рахунок оплати праці у 

разі наявності договору між Банком та роботодавцем; 

 - зарахування кредиту, наданого Банком; 

 - зарахування пенсії, грошової допомоги, державної соціальної допомоги, коштів, 

пов’язаних з депутатською діяльністю, що надійшли від органів Пенсійного фонду, 

органів соціального захисту населення та інших відповідних органів; 

 - повернення від Торговця суми, раніше сплаченої через торговий термінал банку. 

10 Від органів Пенсійного фонду України 

11 Тариф не застосовується: 

- при відкритті поточного рахунку під депозитний рахунок фізичній особі; 

- при відкритті поточного рахунку для зарахування заробітної плати клієнта,  

соціальної та інших видів допомоги, коштів, пов’язаних з депутатською діяльністю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАРИФИ 

для відділень Полікомбанку Київського регіонального департаменту  

на послуги по обслуговуванню рахунків клієнтів-фізичних осіб 

в національній валюті 

№ з/п Найменування тарифу 

Вартість 

послуги без 

ПДВ 

ПДВ 
Вартість 

послуги 

Термін 

списання/ 

сплати 

1 Розрахунково-касове обслуговування 

1.1 Відкриття поточного рахунку фізичній особі: 

1.1.1 Відкриття поточного 

рахунку фізичній особі 
[1]

 

70 грн. - 70 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

1.1.2 Відкриття 

інвестиційного рахунку 

нерезиденту-інвестору 

(у всіх валютах) 

100 грн. - 100 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

1.2 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при видачі 

кредиту одноразово 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.3 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при управлінні 

кредитом щомісячно 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.4 Проведення 

розрахунків та /або 

видача готівкових 

коштів при управлінні 

кредитом щорічно 

Відповідно до 

рішення КУАП 

   

1.5 Видача з поточного 
рахунку готівки та 
коштів, що надійшли в 
безготівковій формі в 
разі відсутності 
поточного рахунку 

[2]
 

(за винятком 
повернення платежів, 
що раніше були 
сплачені в готівковій 
формі на користь 
юр. особи) 

0,7% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

- 0,7% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

Списується 
банком в день 
надання 
послуги 



1.6 Підкріплення клієнтів 
банку розмінною 
монетою (видача з 
рахунку або розмін 
банкнот) 

20 грн. за 
1000 шт. монет 
(при сумі видачі 

> 1 грн.) 

- 20 грн. за 
1000 шт. монет 
(при сумі видачі 

> 1 грн.) 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.7 Продаж бланків 
векселів із каси банка 

41,67 грн. 8,33 
грн. 

50 грн. Сплачується 
клієнтом 
напередодні 
отримання 

1.8.1 Видача довідок на 
вимогу клієнта про стан 
рахунку, рух коштів на 
ньому тощо 
(з підписами посадових 
осіб та печаткою 
банку) 

70 грн. - 70 грн. Списується 
банком або 
сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.8.2 Видача довідок на 
англійській мові про 
стан рахунку, рух 
коштів на ньому тощо 
(з підписами посадових 
осіб та печаткою 
банку) 

100 грн. - 100 грн. 

1.9.1 Надання завірених 
дублікатів виписок та 
платіжних документів з 
електронного архіву за 
поточний рік 

10 грн. за один 
дублікат 

- 10 грн. за один 
дублікат 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.9.2 Надання завірених 
дублікатів виписок та 
платіжних документів з 
електронного архіву за 
попередні роки 

20 грн. за один 
дублікат 

- 20 грн. за один 
дублікат 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.9.3 Надання завірених 
дублікатів документів, 
які знаходяться в архіву 
банку 

50 грн. за один 
дублікат 

- 50 грн. за один 
дублікат 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

1.10.1 Видача виписок 

клієнтам-фізичним 

особам з поточного 

(депозитного) рахунку 

на їх вимогу за період 

до 12-ти місяців 

включно
[3]

 

10 грн.  - 10 грн.  Списується 

банком або 

сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.10.2 Видача виписок 

клієнтам-фізичним 

особам з поточного 

(депозитного) рахунку 

на їх вимогу за період 

більше 12-ти місяців
[3]

 

50 грн.  - 50 грн.  Списується 

банком або 

сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 



1.11 Плата за повідомлення, 

пов’язане з 

підтвердженням 

реквізитів платіжних 

документів, невірно 

вказаних платником 

10 грн. - 10 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.12 Проведення 

розрахунків зі списання 

та зарахування коштів 

до 30 грн. 

за рік 

- до 30 грн. 

за рік 

Стягується 

банком за 

умови 

відсутності 

операцій 

протягом трьох 

років без 

обмеження 

залишку коштів 

на рахунку 

1.13.1 Оформлення 

довіреності 

вкладникам - фізичним 

особам (крім осіб, які 

отримують пенсію в 

Полікомбанку) на один 

депозитний та/або на 

поточний рахунок 

41,67 грн. 8,33 

грн. 

50 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.13.2 Оформлення 

довіреності 

вкладникам - фізичним 

особам, які отримують 

пенсію в Полікомбанку, 

на один депозитний 

та/або на поточний 

рахунок 

10 грн. 2 грн. 12 грн. Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

1.14 Процентна ставка, що 

нараховується на 

залишок коштів на 

поточному рахунку 

0,0 % річних - 0,0 % річних  

2 Перерахування коштів  

2.1 Перерахування коштів з 

поточного рахунку 

/рахунку завантаження 

платіжним 

дорученням
[4]

 

0,5% від суми, 

але не менше 

5 грн. та не 

більше 500 грн. 

за кожний 

платіж 

- 0,5% від суми, 

але не менше 

5 грн. та не 

більше 500 грн. 

за кожний платіж 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3 
Приймання платежів від населення для зарахування на рахунки фізичних та 

юридичних осіб 
[5]

: 

3.1 для всіх платежів крім 

п. 3.2 цих тарифів 

1% від суми, але 

не менше 5 грн. та 

не більше 

500 грн. за 

кожний платіж 

- 1% від суми, але 

не менше 5 грн. та 

не більше 

500 грн. за 

кожний платіж 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 
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3.2 на користь навчальних 

закладів 1 – 4 рівня 

акредитації 

(університети, інститути, 

технікуми та ін.) 

0,45% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. 

- 0,45% від суми 

платежу, але не 

менше 5 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

3.3 на користь ОСББ 

«Юнал» 

0,5% від суми 

платежу, але не 

менше 2 грн. 

- 0,5% від суми 

платежу, але не 

менше 2 грн. 

Сплачується 

клієнтом в 

день надання 

послуги 

4 Тарифні пакети рахунків завантаження:       

4.1 «Пенсійний» – застосовується до рахунків, на які здійснюється зарахування пенсій та 
грошової допомоги згідно з «Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою 
пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банку». 

Відкриття поточного 
рахунку (рахунку 
завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 
картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок завантаження коштів, що надійшли в безготівковій формі 
[6]

 
  - з рахунку 

завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% - 0,1% Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

 - з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% - 0,5% 

  Процентна ставка на 
залишок на поточному 
рахунку, % річних 

12,5% - 12,5% Нараховується 
і 
зараховується 
в останній 
робочий день 
місяця 

  Процентна ставка на 
залишок на картковому 
рахунку електронного 
чека, % річних 

12,5% - 12,5% 

  Бонус (додаткова 
процентна ставка) за 
вкладами пенсіонерів, 
які отримують пенсію 
[7]

 через рахунок в 
Полікомбанку, 
% річних 

0,5% - 0,5% Нараховується 
і зараховується 
в перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

4.2 
  

«Бюджетний» – застосовується до рахунків, на які здійснюється зарахування заробітної 
плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги. 

 Відкриття поточного 
рахунку (рахунку 
завантаження) 

безкоштовно – 

 Оформлення та видача 
картки 

безкоштовно – 

 Зарахування на рахунок завантаження коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [6]

 

 - з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% - 0,1% Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

 - з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% - 0,5% 



 Процентна ставка на 
залишок на поточному 
рахунку, % річних 

0% - 0% Нараховується 
і зараховується 
в останній 
робочий день 
місяця 

  Процентна ставка на 
залишок на картковому 
рахунку електронного 
чека, % річних 

6% - 6% 

  Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 
  Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

4.3 
 

«Преміум» – застосовується до рахунків, на які здійснюються зарахування заробітної 

плати керівному складу підприємств  та організацій (директор та головний бухгалтер), 

що обслуговуються по зарплатному проекту в Полікомбанку: 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 

картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок завантаження коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [6]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% - 0,1% Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,6% - 0,6% 

Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

14% - 14% Нараховується 

і зараховується 

в останній 

робочий день 

місяця 
Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

14% - 14% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 
Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

0,2% від 

фактичної 

заборгованості 

по кредиту 

щомісячно 

- 0,2% від 

фактичної 

заборгованості 

по кредиту 

щомісячно 

Ліміт кредиту без 

поруки підприємств 

до 2-х посадових 

окладів 

- до 2-х посадових 

окладів 

Встановлення пакету здійснюється тільки за погодженням з начальником ФЕУ. При 

перевипуску картки по закінченню її дії враховувати фактичне обслуговування 

підприємств по зарплатному проекту в Полікомбанку. 



4.4 „Стандартний” – застосовується до рахунків, які не були передбачені іншими 

тарифними пакетами. 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 

картки 
[8]

 

60 грн. - 60 грн. Сплачується 

клієнтом 

напередодні 

або в день 

надання 

послуги 

Зарахування на рахунок завантаження коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [6]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% - 0,1% Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,6% - 0,6% 

Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

0% - 0% Нараховується 

і зараховується 

в останній 

робочий день 

місяця 
Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

6% - 6% 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту 
Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

4.5 «Бонусний» – застосовується по окремому рішенню БТК 

Відкриття поточного 

рахунку (рахунку 

завантаження) 

безкоштовно – 

Оформлення та видача 

картки 

безкоштовно – 

Зарахування на рахунок завантаження коштів, що надійшли в безготівковій формі
 [6]

 

- з рахунку 
завантаження в 
Полікомбанку, % від 
суми 

0,1% - 0,1% Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

- з інших рахунків, 
% від суми 

0,5% - 0,5% 

Процентна ставка на 

залишок на поточному 

рахунку, % річних 

10,5% - 10,5% Нараховується і 

зараховується в 

останній 

робочий день 

місяця  



 Процентна ставка на 

залишок на картковому 

рахунку електронного 

чека, % річних 

0% - 0% Нараховується 

і зараховується 

в останній 

робочий день 

місяця 

Процентна ставка за 

овердрафтом, % річних 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  Згідно з 

умовами 

договору 

овердрафту Комісія банку за 

проведення розрахунків 

та/або видача готівки 

Відповідно до 

рішення КУАП 

  

5 
Надання виписок з рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень відповідно до 
умов договору: 

5.1 Виписка з рахунку (за 
подією та на запит 
клієнта) в режимі 
оповіщення про зміну 
стану рахунку у разі 
надходження та 
списання; 
курси валют (на запит 
клієнта) 

6 грн. в місяць за 
один рахунок 

- 6 грн. в місяць за 
один рахунок 

Списується 
банком в 
перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

5.2 Виписка з рахунку в 
режимі оповіщення про 
зміну стану рахунку 
тільки щодо 
надходження коштів 

0,50 грн. за одне 
текстове 

повідомлення 

- 0,50 грн. за одне 
текстове 

повідомлення 

Списується 
банком в 
перший 
робочий день 
місяця (за 
попередній 
місяць) 

6 Кредитне обслуговування 

6.1 Надання кредиту 
(кредитної лінії), 
одноразово від суми 
кредиту (ліміту 
кредитування) 

Відповідно до 
рішення 

Кредитного 
комітету 
(комісії) 

  Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

6.2 Управління кредитом 
(кредитною лінією), 
щорічно або щомісячно 
від суми заборгованості 
(кредитної лінії) 

Відповідно до 
рішення 

Кредитного 
комітету 
(комісії) 

  Сплачується 
клієнтом 
відповідно до 
умов 
кредитного 
договору 

7 Операції з електронними грошима 

7.1 Поповнення 
електронних гаманців 
GlobalMoney через каси 
банку 

1,9% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

- 1,9% від суми, 
але не менше 

5 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги  



8 Консультаційні послуги фінансового характеру 

8.1 Надання 
консультаційних послуг 
щодо оформлення 
документів фінансового 
характеру 

30 грн. 6 грн. 36 грн. Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

8.2 Надання 
консультаційних послуг 
щодо фінансових 
операцій 

50 грн. 10 грн. 60 грн. 

9 Операції через окремий поточний рахунок нотаріуса 

9.1.1 Приймання платежу 
переказом готівки для 
зарахування на окремий 
поточний рахунок 
нотаріуса  

0,2% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

- 0,2% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

9.1.2 Приймання платежу 
переказом готівки для 
зарахування на окремий 
поточний рахунок 
нотаріуса за умови 
проведення продажу 
валюти в Полікомбанку 
за діючим курсом в 
сумі не менше 50% 
платежу 

0,1% від суми,  
але не більше 

500 грн. 

- 0,1% від суми, 
але не більше 

500 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

9.2.1 Видача коштів, що 
надійшли в 
безготівковій формі з 
окремого поточного 
рахунку нотаріуса 

0,3% від суми - 0,3% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

9.2.2 Видача коштів, що 
надійшли в 
безготівковій формі з 
окремого поточного 
рахунку нотаріуса за 
умови проведення 
продавцем операції 
купівлі валюти в 
Полікомбанку за 
діючим курсом в сумі 
не менше 50% 
отриманих коштів 

0,15% від суми - 0,15% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 



9.2.3 Видача коштів, що 
надійшли в 
безготівковій формі з 
окремого поточного 
рахунку нотаріуса за 
умови розміщення 
продавцем отриманих 
коштів на вклад в 
Полікомбанк в сумі не 
менше 75% отриманих 
коштів 

0,15% від суми - 0,15% від суми Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

10 
Операції по здійсненню розрахунків за договорами купівлі-продажу, що 
підлягають нотаріальному посвідченню 

10.1 Внесення готівкових 
коштів на поточний 
рахунок іншої фізичної 
особи в межах одного 
структурного підрозділу 
Полікомбанку 

0,1% від суми, 
але не більше 

250 грн. 

- 

 

0,1% від суми, 
але не більше 

250 грн. 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

10.2 Перерахування коштів з 
поточного рахунка на 
поточний рахунок іншої 
фізичної особи в межах 
одного структурного 
підрозділу 
Полікомбанку 

0,1% від суми, 
але не більше 

250 грн 

- 

 

0,1% від суми, 
але не більше 

250 грн 

Сплачується 
клієнтом в 
день надання 
послуги 

10.3 Видача з поточного 
рахунку готівкових 
коштів, внесених через 
касу або перерахованих 
з поточного рахунку 
іншою фізичною особою 
в межах одного 
структурного підрозділу 
протягом одного 
операційного дня. Сума 
зняття коштів не може 
перевищувати суму, яка 
була внесена на 
рахунок

[9]
 

1 грн. - 

 

1 грн. Списується 
банком в день 
надання 
послуги 

 

 

 

Примітки: 

    

1 Тариф 1.1.1 не застосовується: 

 - при відкритті поточного рахунку під депозитний рахунок фізичній особі; 

 - при відкритті поточного рахунку, операції за яким здійснюються за допомогою 

платіжної картки НСМЕП, емітованої Полікомбанком; 

 - при відкритті поточного рахунку для зарахування заробітної плати клієнта або 

соціальної допомоги. 

2 Тариф 1.5 не застосовується при здійсненні таких операцій: 

 - видача коштів, які внесено на рахунок готівкою; 

 - повернення депозитів, що внесено готівкою до Банку; 



 - сплата процентів по депозитах Клієнта в Банку та по цьому рахунку; 

 - видача кредиту, наданого Банком; 

 - видача коштів, що перераховані роботодавцем Клієнта в рахунок оплати праці (у разі 

наявності договору між Банком та роботодавцем); 

 - видача соціальної допомоги та інших виплат, що надійшли на підставі відповідного 

договору. 

 - видача коштів з поточного рахунку готівкою, що надійшли через системи грошових 

переказів, що передбачені в Тарифах на послуги Полікомбанку по здійсненню 

грошових переказів. 

3 Тарифи 1.11 не застосовуються:  

- для осіб, які отримують пенсію через Полікомбанк; 

- за видачу виписки за поточний місяць та минулий місяць. 

4 Тариф 2.1 не застосовується у разі: 

- перерахування коштів на депозитний рахунок у Банку; 

- перерахування коштів в погашення кредиту Банку; 

- перерахування коштів на оплату вартості послуг або заставної вартості за 

користування індивідуальних сейфів (ячеєк); 

- перерахування благодійних внесків на рахунки Міністерства оборони України, 

Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, їх підлеглих 

підрозділів і частин. 

5 Тариф 3 не застосовується у разі: 

 - наявності договору з юридичною особою про прийняття платежів на їх користь; 

 - сплати платежів в рахунок погашення споживчого кредиту, виданого 

Полікомбанком, та процентів по ньому; 

 - сплати платежів на користь Полікомбанку; 

- приймання благодійних внесків на рахунки Міністерства оборони України, Збройних 

сил України, Державної прикордонної служби України, їх підлеглих підрозділів і 

частин. 

6 Тариф не застосовується при здійсненні таких операцій: 

 - зарахування коштів з депозитних рахунків Клієнта в Банку, які було внесено 

готівкою; 

 - зарахування процентів по депозитам Клієнта в Банку та по цьому рахунку; 

 - зарахування коштів, що перераховані роботодавцем Клієнта в рахунок оплати праці у 

разі наявності договору між Банком та роботодавцем; 

 - зарахування кредиту, наданого Банком; 

 - зарахування пенсії, грошової допомоги, державної соціальної допомоги, коштів, 

пов’язаних з депутатською діяльністю, що надійшли від органів Пенсійного фонду, 

органів соціального захисту населення та інших відповідних органів; 

 - повернення від Торговця суми, раніше сплаченої через торговий термінал банку. 

7 Від органів Пенсійного фонду України 

8 Тариф не застосовується: 

- при відкритті поточного рахунку під депозитний рахунок фізичній особі; 

- при відкритті поточного рахунку для зарахування заробітної плати клієнта, 

соціальної та інших видів допомоги, коштів, пов’язаних з депутатською діяльністю. 

9 

 

Якщо операції внесення готівки та зняття готівкою здійснюються не протягом одного 

операційного дня в межах одного структурного підрозділу або через касу іншого 

структурного підрозділу, використовується тариф 1.5. 

 


