
Інформаційне забезпечення клієнтів Полікомбанку щодо банківської послуги  

«ОПЕРАЦІЇ З БЕЗГОТІВКОВОЮ ВАЛЮТОЮ»  

1) банківська послуга, що 

надається банком клієнту 

Купівля, продаж конверсія в безготівковій іноземної валюти, продаж іноземної 

валюти на МВР зарахованої на поточний рахунок готівкою. 

2) істотні характеристики, умови і 

порядок надання послуги  

У разі здійснення продажу, купівлі, конверсії безготівкової іноземної валюти, яка 
знаходиться на поточному рахунку фізичної особи необхідно: 
1. Подати заяву на продаж, купівлю або конверсію іноземної валюти. 
2. Внести необхідну суму коштів на відповідний рахунок. 

Надати документи (інформацію), на підставі яких (якої) банк повинен з'ясувати 
наявність джерел походження коштів фізичної особи, якщо сума операції перевищує 
400 000,00грн (або еквівалент у валюті за курсом НБУ на дату операції). 

3) вартість послуги (тарифи, 

процентні ставки) 

Купівля – 0,5% від суми; 
продаж – 0,5% від суми. 

Встановлюється рішенням бюджетно-тарифного комітету, комісія утримується з 
коштів, отриманих від продажу іноземної валюти, або з суми коштів, що 
перераховані на купівлю іноземної валюти. Під час конверсії комісія списується з 
поточного рахунку клієнта. 

Тарифи діють на момент надання послуги. 

4) умови отримання акційної 

пропозиції  

Відповідно до затверджених умов акційної пропозиції, що діє на момент отримання 

послуги. 

5) про право клієнта на відмову 
від договору про надання 
банківської послуги, якщо таке 
право передбачено законом 

Клієнт має право відкликати заяву до моменту її виконання банком у повній або 

частковій сумі шляхом подання листа про відкликання заяви. 

6) сума (ліміт), на яку(ий) може  
бути надана банківська послуга 
(від мінімального розміру  
до максимального), строк 
користування нею (ним) (від 
мінімального значення до 
максимального) 

Необмежений 

 



7) інформацію про наявність, 

перелік і вартість додаткових та 

супутніх послуг банку, кредитних 

посередників та третіх осіб, 

включаючи розмір платежу та 

базу його розрахунку 

- 

8) найменування комерційного 

агента (у разі надання банківської 

послуги за його участю) 

Участь комерційних агентів не передбачена. 

9) гіперпосилання на вебсторінку 

банку, де розміщено умови 

договору (оферти) та інших 

типових договорів про надання 

банківських послуг 

- 

10) попередження для клієнтів 

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від 
банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих 
послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

 

 


