Частина II. Тарифи за обслуговування фізичних осіб.
Код

Назва послуги

Базовий тариф

ПДВ

Примітки ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"

50 грн. (за кожен окремий рахунок)

Без ПДВ

Не тарифікується: - при погашенні заборгованості за наданими банком кредитами; - при
отриманні переказів через міжнародні системи грошових переказів, що діють в Банку; операції по відкриттю поточного рахунку для зарахування на нього коштів при закінченні
строку розміщення вкладу згідно депозитного договору.

1. Відкриття поточного рахунку

1,1

відкриття поточного, інвестиційного рахунку

1,2

відкриття вкладного(депозитного) рахунку

не тарифікується

1,3

закриття рахунку

не тарифікується

поточного(інвестиційного) рахунку по заяві клієнта

2. Безготівкові операції по рахунку в національній валюті
2,1
2,2

зарахуванння на поточний, інвестиційний, вкладний (депозитний)
рахунок клієнта
переказ коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб (з 8-30 до 16-00):

не тарифікується

від 0,01 до 500 000,0 - 1% від суми, мін. 10 грн.1
a)

в межах банку на рахунки фізичних та юридичних осіб

від 500 000,01 до 1 000 000,0 – 0,5% від суми1

Без ПДВ

На власні рахунки фізичних осіб не тарифікується

від 1 000 000,01- 0,001% від суми, мін. 500грн.1
від 0,01 до 15 000,00 - 1% від суми, мін.10 грн.1
б)

у інші банки на рахунки юридичних та фізичних осіб

від 15 000,01 до 50 000,00 - 5% від суми1
від 50 000,01 до 100 000,00 - 10% від суми1

1

Без ПДВ

В один операційний день на одну особу.
Для клієнтів відділень, що тимчасово призупинили роботу (Калуське від.
№2 та Полтавське від. №1) застосовується тариф 2.2.а) - 1% від суми,
мін. 10 грн., незалежно від суми

Без ПДВ

В межах Банку тарифікується згідно п.2.2а).
1
В один операційний день на одну особу

від 100 000,01 - 20% від суми1
2,3

погашення заборгованості за наданими Банком кредитами

не тарифікується
від 0,01 до 15 000,00 - 2% від суми, мін.20 грн.1

2,4

переказ коштів в інші банки з 16-01 до 18-00
на рахунки юридичних та фізичних осіб

від 15 000,01 до 50 000,00 - 5% від суми1
від 50 000,01 до 100 000,00 - 10% від суми1
від 100 000,01 - 20% від суми1

3. Безготівкові операції по рахунку в іноземній валюті
зарахуванння на поточний,інвестиційний, вкладний (депозитний)
3,1
рахунок клієнта
3,2

не тарифікується

переказ коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб за межі України:
від 0,01 до 5 000,0 - 1% від суми, мін.500грн.

a)

долари США

від 5 000,01 до 10 000,0 - 5% від суми, мін.500грн.
від 10 000,01 - 10% від суми
від 0,01 до 5 000,0 - 1% від суми, мін.600грн.

б)

євро

від 5 000,01 до 10 000,0 - 5% від суми, мін.600грн.
від 10 000,01 - 10% від суми
від 0,01 до 50 000,0 - 1% від суми, мін.450грн.

в)

рублі

від 50 000,01 до 500 000,0 - 5% від суми, мін.450грн.
від 500 000,01 - 10% від суми
від 0,01 до 1 000,0 - 1% від суми, мін.750грн.

г)

Англійський фунт стерлінг

Без ПДВ

Без ПДВ
г)

Англійський фунт стерлінг

від 1 000,01 до 10 000,0 - 5% від суми, мін.750грн.
від 10 000,01 - 10% від суми
до 15 тис.грн.в екв. - 1%,мін.750 грн.1
від 15 тис.грн. до 50 тис.грн.в екв.- 3% від суми1

3.2.1 переказ коштів в межах України, в інші банки

Переказ на рахунки в межах Банку не тарифікується.
1
В один операційний день на одну особу.
Для клієнтів відділень, що тимчасово призупинили роботу (Калуське від.
№2 та Полтавське від. №1) застосовується тариф - 1% від суми, мін. 350
грн., незалежно від суми

від 50 тис.грн. до 100 тис.грн.в екв. - 5% від суми1
від 100 тис.грн. до 1 млн.грн.в екв. –10% від суми1
від 1 млн. грн. до 20 млн.грн.в екв. –15% від суми1
від 20 млн. грн.в екв. – 0,01% від суми1

3,3

зміна умов переказу, ануляція платежу за дорученням клієнта, розшук надходжень та відправлень

a)

долари

1 875грн.

б)

евро

1 640грн.

додатково сплачується***

в)

рублі

500грн.

3,4

повернення помилково зарахованих коштів на кореспондентський рахунок банку (авторизація на дебет кореспондентського рахунку)

a)

долари

500грн.

б)

евро

560грн.

в)

інші валюти

500грн.

4. Надання інформації та довідок
видача виписок по рахунку, видача довідки про стан розрахунків,
4,1
75грн.
підтвердження зняття коштів з рахунків Клієнта
оформлення і передача дебетових і інформаційних повідомлень,
на українській / англійській мові - 75 грн.,
4. 2 підтвердження проведених платежів, видача довідки про наявність та
з оформленням на офіційному бланку - 100 грн.
стан рахунків
5. Операції з готівкою
5,1 видача з поточних та вкладних рахунків готівкових коштів, внесених готівкою:
з поточних та вкладних рахунків (після закінчення строку розміщення
а)
не тарифікується
вкладу згідно договору банківського вкладу)

Без ПДВ

додатково сплачується****

Без ПДВ

Комісія не стягується, якщо сума помилково зарахованих коштів на кор.
рахунок банку менша в еквіваленті 500 грн (за курсом НБУ на дату
здіснення операції)
Комісія не стягується, якщо сума помилково зарахованих коштів на кор.
рахунок банку менша в еквіваленті 560 грн. (за курсом НБУ на дату
здіснення операції)
Комісія не стягується, якщо сума помилково зарахованих коштів на кор.
рахунок банку менша або дорівнює 500 грн.(за курсом НБУ на дату
здіснення операції)

Без ПДВ

Тарифікується за кожен рік (повний/неповний). Виписки по мірі здійснення
операцій не тарифікуються

Без ПДВ

За заявою клієнта

По вкладу "Універсальний" - не тарифікується

1

до 20 тис.грн. в екв. - 1% від суми
б)

з поточних та вкладних рахунків (до закінчення строку дії договору
банківського вкладу)

від 20 тис.грн. до 50 тис.грн.в екв.- 3% від суми1
від 50 тис.грн. до 100 тис.грн.в екв. - 5% від суми1

Без ПДВ

1

Без ПДВ

Не тарифікується для: 1) вкладних коштів, перерахованих на власні
поточні рахунки по закінченні строку зберігання вкладу згідно договору
банківського вкладу, в межах одного регіонального підрозділу банку, 2)
кредитних коштів, в т.ч. з позичкового рахунку; 3)коштів, що надійшли
через міжнародні системи грошових переказів.

В один операційний день на одну особу

від 100 тис.грн.в екв. - 10% від суми1
5,2
a)

видача готівкових коштів з поточного, вкладного (депозитного) рахунку, що надійшли безготівковим шляхом :
в національній валюті

1% від суми

б)

долари США, євро

1% від суми

в)

рублі

г)

Англійський фунт стерлінг

1% від суми, min 125 грн.
1.5% від суми, min 140 грн.
до 20 тис.грн. в екв. - 1% від суми1

д)

видача готівкових коштів по вкладам з поточних та вкладних рахунків
до закінчення строку розміщення вкладу згідно договору банківського
вкладу

від 50 тис.грн. до 100 тис.грн.в екв. - 5% від суми
від 100 тис.грн.в екв. - 10% від суми1

5,3

1

від 20 тис.грн. до 50 тис.грн.в екв.- 3% від суми1

видача готівкових коштів без відкриття рахунку, що надійшли безготівковим шляхом :

1

Без ПДВ

В один операційний день на одну особу
Не тарифікується для вкладу "Універсальний" за умови знаходження коштів
на рахунку більш 3-х місяців

a)

в національній валюті
відправленої в межах Банку

б)

з іншого Банку
в іноземній валюті, відправленої із-за кордону

1% від суми, мін 10 грн.

Без ПДВ

2% від суми, мін.150 грн.

Без ПДВ

За повернутими платежами не тарифікується

долари США
Євро
рублі
5,4

Англійський фунт стерлінг
Зарахуванння готівки на рахунок клієнта:

а)

поточний

Не тарифікується

б)

вкладний (депозитний)

Не тарифікується

в)

на позичковий рахунок з метою погашення заборгованості за наданим
кредитом

Не тарифікується

г)

Картковий

5,5

приймання на дослідження банкнот іноземної валюти

5,6

обмін зношених купюр:

a)

національна валюта

б)

долари, євро, рублі (з моментальною сплатою)

6% від суми

Без ПДВ

5,7

перевірка справжності купюр іноземної валюти

0,5% від суми, min 5грн, max 1000 грн.

в т.ч. ПДВ

5,8

розмін купюр іноземної валюти

0,5% від суми, min 5грн, max 1000 грн.

в т.ч. ПДВ

5,9

розмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу в
національній валюті

0,4% від суми, min 2 грн.

Без ПДВ

5,10

обмін монет на банкноти та банкнот на монети в національній валюті

5 грн. за кожні 100 шт., min 5 грн.

Без ПДВ

5,11

попередня підготовка готівки для доставки клієнтам

індивідуальне рішення Тарифного комітету

в т.ч. ПДВ

Не тарифікується, за винятком карткового рахунка фіз. особи вкладника
5% від суми, min 5 грн.

Без ПДВ

не тарифікується

6. Перекази готівкових коштів без відкриття рахунку
6,1

перекази готівкових коштів в національній валюті на рахунки юридичних та фізичних осіб, відкритих:

a)

в межах банку

0.5% від суми, мін.10 грн

Без ПДВ

б)

в інших банках

1% від суми min 10 грн.

Без ПДВ

в)

на підставі укладених договорів між Банком та юридичною особою

Індивідуальне рішення Тарифного комітету

Без ПДВ

г)

На підставі укладених договорів між Банком та юридичною особою про
приймання платежів за житлово-комунальні послуги, телекомунікаційні
послуги, телебачення, Інтернет, на користь цієї юридичної особи.

3,0 грн. за кожну квитанцію

Без ПДВ

6,2

переказ готівкових коштів без відкриття рахунків в іноземній валюті, для відправки за кордон:

а)

долари США

1%, мін 500 грн.

б)

євро

1%, мін 600 грн.

в)

рублі

1%, мін.450 грн.

г)

Англійський фунт стерлінг

6,3

Здійснення переказів через систему "Western Union"

6,4

Здійснення переказів через систему "MoneyGram"

6,5

Здійснення переказів через систему "Золота корона"

за винятком зарахування коштів на карткові рахунки фіз.особи- вкладника
(Тарифи Банку, Розділ ІІІ)

Без ПДВ

1%, мін.750 грн.
відповідно до тарифів "Вестерн Юніон Файненшел
Сервісиз,Інк."
відповідно до тарифів "MoneyGram"

Без ПДВ

Угода WU №10 від 14.04.03 з додатками

Без ПДВ

Угода №8/023-13 11.04.2013

відповідно до тарифів "Золота корона"

Без ПДВ

Угода №ПСЗК/42П від 18.07.2013

6,6

Здійснення переказів через систему «Welsend»

Відповідно до тарифів системи «Welsend»

Без ПДВ

Згідно курсів купівлі/продажу встановлених Банком

Без ПДВ

2.5 % від суми

Без ПДВ

2% від суми купівлі

Без ПДВ

Агентська угода №35 від 01.09.2015

7. Валютообмінні операції
7,1

купівля/продаж іноземної валюти

7,2

конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти

8.Операції з іноземною валютою на УМВР
8,1

купівля іноземної валюти на УМВР

до 15 тис.грн. в екв. - 1% від суми1
8,2

продаж іноземної валюти на УМВР

від 15 до 50 тис.грн.в екв.- 3% від суми1
від 50 до 100 тис.грн.в екв.-3,5% від суми1

Без ПДВ

1

В один операційний день на одну особу

від 100 тис.грн.в екв. - 4% від суми1
8,3 конверсія валюти
9. Оренда депозитних скриньок
9,1

Центральний офіс
розмір в см:12,5*43*25
розмір в см:17,5*43*25
розмір в см:30*43*25
Одеське відділення №1

за 1 день - 12 грн., за місяць - 270 грн.
за 1 день - 15 грн., за місяць - 350 грн.
за 1 день- 18 грн., за місяць - 450 грн.

розмір в см:12,5*43*25

за 1 день - 10 грн., за місяць - 250 грн.

розмір в см:17,5*43*25

за 1 день - 12 грн., за місяць - 300 грн.

розмір в см:30*43*25

за 1 день- 15 грн., за місяць - 400 грн.

розмір в см: 9*34*25

за 1 день - 9 грн., за місяць - 225 грн.

розмір в см:15*34*25

за 1 день - 11 грн., за місяць - 270 грн.

розмір в см: 17*34*48

за 1 день- 16 грн., за місяць - 420 грн.

9,2

оплата за зберігання цінностей після закінчення строку договору

a)

від 31 до 180 днів

б)

від 181 до 365 днів

5 000грн.

в)

від 366 до 730 днів

10 000грн.

г)
від 731 дня
10. Операції з обслуговування кредитів фізичних осіб
Плата за надання кредитних коштів готівкою за видатковими касовими
10,1
документами.
10,2

Операція проводиться за комерційним курсом банку

розмір скриньки в сантиметрах:

a)

б)

не тарифікується

Плата за надання кредитних коштів шляхом зарахування кредитних
коштів на поточний/ картковий рахунок позичальника

Тарифи за операціями з Державним реєстром обтяжень рухомого
майна:
a)
Внесення інформації в реєстри
б)
Внесення погоджених змін до записів реєстрів
в)
Надання виписки з реєстрів
Комісія за надання довідок за кредитами (довідка про
10,4
відсутність/наявність заборгованості)
11. Інші послуги

в т.ч. ПДВ

Знижка при оплаті (%% від базового тарифу): на строк 6 міс. - 5%, на
строк 12 міс. - 10%, застава за ключ - 1000 грн.

в т.ч. ПДВ

Знижка при оплаті (%% від базового тарифу): на строк 6 міс. - 5%, на
строк 12 міс. - 10%, застава за ключ - 700 грн.

2 000грн.
в т.ч. ПДВ

20 000грн.
встановлюється рішенням Кредитного комітету

Без ПДВ

В залежності від категорії клієнту та програми кредитування

встановлюється рішенням Кредитного комітету

Без ПДВ

В залежності від категорії клієнту та програми кредитування

60грн.
60грн.
60грн.

в т.ч. ПДВ

50грн.

Без ПДВ

10,3

11,1

Перевірка документів для реєстрації кредитів в НБУ.

11,2

оформлення довіреності на розпорядження поточними (картковими,
вкладними) рахунками та користування індивідуальними сейфами

11,3
a)
б)

оформлення розрахунків зі списання та зарахування коштів за
дорученням клієнта:
в національній валюті
в іноземній валюті

1 200грн.

в т.ч. ПДВ Стягується разово після реєстрації договору в НБУ

100грн.

в т.ч. ПДВ

10 грн
30грн.

Без ПДВ

11,4

Компенсація витрат по пересилці документів (довідки)

11,5

Підключення,відключення до/від систем дистанційного обслуговування

11,6 Продаж бланків векселів
Примітки

згідно понесених витрат

з ПДВ (або
без ПДВ)

не тарифікується

Без ПДВ

20грн.

в т.ч. ПДВ

Тариф діє для клієнтів, які оформили в банку вклад "Універсальний +"

*Плата Банку за операціями в іноземній валюті сплачується в грн. за курсом НБУ на момент здійснення операції
**Банк залишає за собою право на відшкодування за рахунок Клієнта непередбачені цими Тарифами витрати, що виникають при виконанні доручень Клієнта
***Якщо переказ до якого вносяться доповнення, зміни до умов переказу або проводиться розшук сум за ініціативи клієта, був здійснений у термін: понад 60 діб додатково сплачується 625грн.;
понад 180 діб додатково сплачується 1250грн.
****Якщо переказ до якого вносяться доповнення, зміни до умов переказу або проводиться розшук сум за ініціативи клієта, був здійснений у термін: до 3 місяців додатково сплачується 700грн.;
до 6 місяців додатково сплачується 1400грн.;понад 6 місяців додатково сплачується 2100грн.
*****Суб’єкти господарювання та ФОП обслуговуються згідно встановленого тарифу для фізичних осіб – п.9 "Оренда депозитних скриньок"

