
Затверджено рішенням Бюджетно-тарифного комітету 
(протокол від 03.11.2022 р. № 2211/56) та рішенням Комітету 
по управлінню активами та пасивами Полікомбанку 
(протокол від 15.06.2022 р. № 17) 

Умови тарифних пакетів 
(діють з 07.11.2022 р.) 

Найменування 
Тарифний пакет 

Примітки 
«Стандартний» «Бюджетний» «Пенсійний»1 

Відкриття поточного рахунку 
(рахунку завантаження) 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно 
 

Видача картки (в тому числі при 
переоформленні) 

 

110 грн2 безкоштовно безкоштовно 
 

Процентна ставка на залишок на 
поточному рахунку, % річних 0% 0% 9% 

Проценти 
сплачуються 
щомісячно 

Бонус (додаткова процентна 
ставка) за вкладами 
пенсіонерів, які отримують 
пенсію через рахунок в 
Полікомбанку, % річних 

 
- 

 
- 

 
0,2% 

 
Бонус 

сплачується 
щомісячно 

Зарахування на поточний рахунок коштів, що надійшли в безготівковій формі: 

1) з депозитних рахунків клієнта 
в банку, які було внесено 
готівкою; 

 

безкоштовно 
 

безкоштовно 
 

безкоштовно 

 

2) зарахування процентів по 
депозитах клієнта в банку та по 
цьому рахунку; 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно 
 

3) зарахування коштів, що 
перераховані роботодавцем 
клієнта в рахунок оплати праці у 
разі наявності договору між 
банком та роботодавцем; 

 

безкоштовно 

 

безкоштовно 

 

безкоштовно 

 

4) зарахування кредиту, наданого 
банком; 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно 
 

5) зарахування пенсії, грошової 
допомоги, державної соціальної 
допомоги, що надійшли від 
органів Пенсійного фонду, органів 
соціального захисту населення та 
інших відповідних органів; 

 

 
безкоштовно 

 

 
безкоштовно 

 

 
безкоштовно 

 

6) з іншого рахунку клієнта в 
Полікомбанку; 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно 
 

7) зарахування інших надходжень 
в безготівковій формі, % від суми 

0,6%, 
але не більше 

5 000 грн 

0,5%, 
але не більше 

5 000 грн 

0,5%, 
але не більше 

5 000 грн 

Списується в 
день надання 

послуги 

Отримання готівки з поточного рахунку у відділеннях та через банкомати Полікомбанку 
здійснюється безкоштовно. 

Внесення готівки на рахунок – безкоштовно. 

Оплата товарів через торгові термінали в магазинах – безкоштовно. 
 

1 тарифний пакет «Пенсійний» застосовується для рахунків, на які зараховується пенсія і грошова допомога від 
органів Пенсійного фонду та Міністерства праці і соціального захисту населення 

2 тариф не застосовується при відкритті поточного рахунку під депозитний рахунок фізичної особі; при відкритті 
поточного рахунку для зарахування заробітної плати клієнта або соціальної допомоги 
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