
 
 

 

ВИТЯГ З ТАРИФНИХ ПАКЕТІВ 
Полікомбанку для клієнтів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

 та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність 

Найменування тарифу 

Вартість послуг в межах тарифного пакету 

БАЗОВИЙ ГОТІВКОВИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ 
(для підприємців) 

РОЗРАХУНКОВИЙ 
ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО 
БАЗОВИЙ для  

ОСББ 

Підключення до пакету безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

Обслуговування рахунку за місяць 150 грн 230 грн 70 грн 300 грн 600 грн 80 грн1 

Платежі з рахунку в межах операційного часу  
через систему Клієнт-Банк (плата за документ): 
- на рахунки в Полікомбанку; 
- на рахунки в інших банках. 

• до 100 000,00 грн 
• від 100 000,01 грн 

 
 

безкоштовно; 
 

2,50 грн 
12,50 грн 

 
 

безкоштовно; 
 

2,50 грн 
12,50 грн 

 
 
 
 

10 грн 
10 грн 

платежі до 
бюджету –  

безкоштовно 

 
 

безкоштовно; 
 

1,25 грн 
6,25 грн 

 
 

безкоштовно; 
 

безкоштовно 
безкоштовно 

 
 

безкоштовно; 
 

2,50 грн 
12,50 грн 

Видача готівки з рахунку по чеку  
1,0%, 

min 30 грн  
за один чек 

0,8%,  
min 90 грн  
за один чек 

1,0%, 
min 30 грн  
за один чек 

1,0%, 
min 90 грн  
за один чек 

0,8%,  
min 90 грн  
за один чек 

1,0%, 
min 30 грн  
за один чек 

Приймання готівкових коштів на поточний 
рахунок клієнта  

20 грн безкоштовно безкоштовно 20 грн безкоштовно 20 грн 

Зарахування на поточні рахунки фіз. осіб 
заробітної плати та ін. виплат згідно з договором 0,85% 0,50% 0,85% 0,85% 0,50% 0,85% 

Смс-банкінг: 
- для поточного рахунку (укр. оператори); 
 
 
- для корпоративної картки. 

 
0,50 грн/1 sms, 
min 20 грн/міс.; 

 
20 грн/міс. 

 
0,50 грн/1 sms, 
min 20 грн/міс; 

 
20 грн/міс. 

 
0,50 грн/1 sms, 
min 20 грн/міс.; 

 
20 грн/міс. 

 
0,50 грн/1 sms, 
min 20 грн/міс.; 

 
20 грн/міс. 

 
безкоштовно; 

 
 

безкоштовно 

 
0,50 грн/1 sms, 

min 20 грн/міс.; 
 

20 грн/міс. 
Корпоративні картки: 
- видача картки; 
 
- обслуговування картки (на вибір клієнта); 
 
 
- безготівкове зарахування коштів на картку 

 
60 грн; 

 
30 грн/міс. 

або 240 грн/рік; 
 

0,5% від суми 

 
безкоштовно; 

 
50 грн/міс. 

або 400 грн/рік; 
 

0,4% від суми 

 
60 грн; 

 
30 грн/міс. 

або 240 грн/рік; 
 

0,5% від суми 

 
безкоштовно; 

 
20 грн/міс. 

або 160 грн/рік; 
 

0,5% від суми 

 
безкоштовно; 

 
50 грн/міс.  

або 400 грн/рік; 
 

0,4% від суми 

 
60 грн; 

 
30 грн/міс. 

 або 240 грн/рік; 
 

0,5% від суми 

Затверджено рішенням Бюджетно-тарифного комітету 
Полікомбанку (протокол від 23.10.2020 р. № 2010/51) 



 
1 - Тільки для ОСББ, які уклали з банком договір на приймання платежів за тарифом для ТП «БАЗОВИЙ для  ОСББ». Для інших ОСББ застосовується тариф за 

ТП «БАЗОВИЙ». 

За користування послугами, що не включені до Тарифного пакету або перевищують пакетну кількість, оплата здійснюється згідно з Тарифами Банку. 

Виписка з поточного рахунку на паперових 
носіях за період до 1-го року 

20 грн 
за місяць 

раз на місяць - 
безкоштовно 

20 грн 
за місяць 

раз на місяць - 
безкоштовно 

раз на місяць - 
безкоштовно 

20 грн 
за місяць 

Оформлення копій установчих документів 
150 грн  

за документ 

150 грн  
за документ 

150 грн  
за документ 

150 грн  
за документ 

100 грн  
за документ 

150 грн  
за документ 

Оформлення грошової  
чекової книжки 

60 грн 
1-ша книжка -
безкоштовно, 
наступні - 60 грн 

60 грн 70 грн безкоштовно 60 грн 

Відкриття поточних рахунків відповідно до 
тарифів банку 

відповідно до 
тарифів банку 

50 грн за 
перший рахунок

100 грн за всі 
рахунки  

(відкриті  за 1 день) 

відповідно до 
тарифів банку 

відповідно до 
тарифів банку 

Здійснення обміну (розміну) банкнот та 
монет 

відповідно до 
тарифів банку безкоштовно 

відповідно до 
тарифів банку 

відповідно до 
тарифів банку 

відповідно до 
тарифів банку 

відповідно до 
тарифів банку 

Видача довідки про наявність рахунку 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн безкоштовно 150 грн 


