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ВИТЯГ З ТАРИФІВ 
на послуги Полікомбанку для фізичних осіб 

в іноземній валюті 
 

№ 
п/п 

Найменування послуги Вартість послуги 
Термін 

списання/сплати 

1. Ведення поточних валютних рахунків фізичних осіб 

1.1 Відкриття поточного рахунку:  100 грн Сплачується клієнтом в день 
надання послуги 

- за наявності відкритого в 
Полікомбанку депозитного рахунку в 
іноземній валюті 

 
безкоштовно 

1.2 Перерахування коштів з поточного 
рахунку на інші рахунки в 
Полікомбанку 

безкоштовно  

1.3 Зарахування на рахунок готівкової 
іноземної валюти 

безкоштовно  

1.4 Зарахування на рахунок 
безготівкової іноземної валюти за 
переказами з інших банків 

безкоштовно  

1.5 Зарахування на рахунок коштів 
грошових переказів 

безкоштовно  

1.6 Видача коштів з поточного рахунку 
готівкою1: 

   
Сплачується клієнтом в день 

надання послуги - в доларах США  1% 

- в євро  1% 

1.7 Процентна ставка, що нараховується 
на залишок коштів на поточному 
рахунку, % річних 

0%  

1.8 Продаж безготівкової іноземної 
валюти: 

   
Нараховується та 

утримується банком з суми 
коштів, що отримані від 
продажу валюти в день 

надання послуги 

- що надійшла на поточний рахунок 
в безготівковій формі 

 0,5% від суми, 
але не менше 100 грн 

- що внесена на поточний рахунок 
готівкою 

 0,4% від суми, 
але не менше 100 грн 

- обов'язковий продаж  0,2% від суми 

1.9 Купівля безготівкової іноземної 
валюти 

0,5% від суми, але не 
менше 900 грн 

Нараховується та 
утримується банком з суми 
коштів, що перераховані на 

купівлю валюти в день 
надання послуги 

1.10 Конверсійні операції в безготівковій 
валюті 

0,5% від суми, але 
але не менше 100 грн 

Сплачується клієнтом в день 
надання послуги 

1.11 Зміна умов платіжного доручення 25 дол. США 
(+ комісія банків- 
кореспондентів) 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 

надання послуги 



№ 
п/п 

Найменування послуги Вартість послуги 
Термін 

списання/сплати 

2. Операції з готівковою іноземною валютою 

2.1 Купівля-продаж готівкової 
іноземної валюти 

за курсами купівлі та 
продажу валюти, 
встановленими 
Полікомбанком 

 
Сплачується клієнтом в день 

надання послуги 

2.2 Перевірка банкнот на справжність 1,50 грн за 1 
купюру, але не 
менше 40 грн за 
одне звернення 
клієнта 

Сплачується клієнтом в день 
надання послуги 

2.3 Обмін банкнот: 
1) придатних до обігу (одного 
номіналу на інший) 

 

2) з незначними ознаками зношення 
та/або пошкодження 

 

3) обмін банкнот доларів США 
зразків до 1996 року випуску на 
банкноти нових зразків випуску 

 
2 % від суми, але 

не менше 100 грн та 
не більше 1 000 грн 

 

10 % від суми, 
але не менше 420 грн 

 
 
10 % від суми, 

але не менше 100 грн 

 

 
Сплачується клієнтом в день 

надання послуги 

2.4 Виплата коштів за переказами 
SWIFT без відкриття поточного 
рахунку: 

  
 

 
Сплачується клієнтом в день 

надання послуги 

1) готівкою у валюті переказу:  

- в доларах США 1% 

- в ЄВРО 1% 

2) готівкою у валюті України 
(купівля здійснюється за курсом 
Полікомбанку) 

1% 

2.5 Переказ коштів з поточного 
рахунку клієнта на основі 
індивідуальної 
е-ліцензії НБУ2 
(відповідь надається протягом 7 
робочих днів з дня наступного після 
дати отримання повного пакету 
документів) 

2 000 грн  

 
Сплачується клієнтом в день 

надання послуги 

 

1. Полікомбанк залишає за собою право вносити зміни та доповнення в даний перелік тарифів. 

2. Оплата послуг банку здійснюється виключно в національній валюті України за офіційним курсом 
гривні, встановленим Національним банком України на день здійснення операції. 

3. Додатково до зазначених тарифів банк може стягувати плату для відшкодування комісій банків- 
кореспондентів. 

 
 

1
 – Тариф не застосовується при отриманні коштів, які надійшли в результаті 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 кредиту, наданого банком; 
  зарахування коштів, що надійшли через системи грошових переказів, що передбачені в Тарифах на послуги 

Полікомбанку по здійсненню грошових переказів; 
 внесення коштів готівкою на поточний рахунок. 
 від конверсійних операцій в безготівковій валюті. 



2
 – Вказана комісія стягується при першому зверненні клієнта з метою переказу коштів на основі індивідуальної е- 

ліцензії НБУ та не застосовується для другого та наступних звернень клієнта протягом календарного року. 
Застосовується додатково до тарифу за перерахування коштів з поточного рахунку фізичної особи в іноземній 
валюті в інші банки через систему SWIFT. 


