
 

Інформаційне забезпечення клієнтів Полікомбанку щодо банківської послуги 

«ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

1) банківська послуга, що 

надається банком клієнту 

SMS банкінг 

2) істотні 

умови і 

послуги 

характеристики, 

порядок надання 

Надання виписок з рахунку клієнта у вигляді текстових SMS-повідомлень про зміну 

стану рахунку у разі надходження та списання коштів, 

  
Послуга надається на умовах, передбачених Договором про надання інформаційних 

послуг «SMS-інформування» 

та Порядком надання інформаційних послуг «SМS-інформування» 

 

 
Для отримання послуги потрібно: 

- завітати до відділення Полікомбанку; 

- пред'явити паспорт або документ, що його замінює; 

заповнити відповідні поля в Заяві-анкеті, наданій працівником банку. 

 



3) вартість послуги (тарифи, 

процентні ставки) 

Надання інформації про рух коштів за рахунком та стан рахунку за допомогою  

повідомлень, що відправляються на номер мобільного телефону (SMS повідомлення 

та Viber повідомлення): 

- для рахунків з використанням платіжних карток з ТП «Пенсійний» – 0,00 грн в 

місяць за один рахунок; 

- для рахунків з використанням платіжних карток за іншими тарифними пакетами 

та для інших рахунків – 0,00 грн в місяць за один рахунок. 

Тарифи       встановлюються        рішенням 

Бюджетно-тарифного комітету Банку. 

 

 Вартість послуги списується банком в перший робочий день місяця (за попередній 

місяць). 

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 

Для відмови від послуги отримання інформації за всіма операціями по картці 

ПРОСТІР необхідно: 

- завітати до відділення Полікомбанку; 

- пред'явити паспорт або документ, що його замінює; 

заповнити відповідні поля в Заяві-анкеті, наданій працівником банку. 

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) 

Банк надсилає SMS повідомлення за всіма видатковим операціям з використання 
картки незалежно від суми та за прибутковими операціям від 500,00 грн. 

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 

https://www.policombank.com/index.php?pag e=199&lng= 

10) попередження 

клієнтів 

для 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). 
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