
Додаток 1  

Тарифи ПАТ «Універсал Банк» на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб – власників пакетів Platinum_депозитний.  

Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк».  

Дата впровадження в дію  12/10/2018 р. 

№ Назва послуги (операції) Національна валюта Іноземна валюта Примітка ПДВ 

1 
Відкриття поточного рахунку у валютах:Гривня, 
Дол.США, Євро. 

Не тарифікується    

2 
Оформлення однієї картки VISA Platinum (строком дії на 
два роки) до поточного рахунку.  

Не тарифікується   

2.1 
Оформлення додаткової картки VISA Platinum (строком 
дії на два роки) до поточного рахунку довіреній особі. 

100 Гривень  Без ПДВ 

2.1.1 

Послуга з надання «Консьєрж-сервісу»  та страховки від 
нещасних випадків для виїзжаючих за кордон 
власникам VISA PLATINUM 

2000 Гривень 
 

Одноразово при оформленні 
Комісія у розмірі 1 гривня 
(включена до загальної плати) 

Без ПДВ 

2.1.2 в тому числі послуга «Консьєрж-сервіс» - 1 грн. З ПДВ 

3 Оформлення та обслуговування sms-банкінгу. Не тарифікується   

4 Оформлення та обслуговування Інтернет-банкінгу. Не тарифікується   

5 Щомісячне обслуговування поточного рахунку. Не тарифікується   

6 
Щомісячне обслуговування неактивного поточного 
рахунку  

20 Гривень 1 EUR/USD 

Неактивний рахунок - рахунок з 
позитивним залишком, на якому 
протягом 1 року відсутні 
зарахування коштів, зняття готівки, 
безготівкова оплата товарів та 
послуг, безготівкове перерахування 
коштів. З рахунків, на які 
виплачуються  депозитні кошти  і 
відсотки по  строковому депозиту , 
комісія за неактивний рахунок не 
списується. 
З поточних рахунків в іноземній 
валюті комісія стягується у валюті 
рахунків для продажу на МВРУ та 
зараховується на рахунок доходів 
банку в національній валюті. Тариф 
застосовується щомісячно. Якщо 
залишок на рахунку менший, ніж 
тариф, комісія встановлюється у 
розмірі залишку на поточному 
рахунку 

Без ПДВ 

7 Підключення до послуги «Інтернет-банкінг» Не тарифікується   

8 Закриття рахунку Не тарифікується   

Безготівкові операції 

9 Зарахування коштів на рахунок Не тарифікується    

10 Списання коштів 

10.1. на інший рахунок Клієнта в Банку: Не тарифікується   

      

10.2. на рахунок іншого Клієнта в Банку     

10.2.1. у відділенні Банку 0.5% MIN 15 Гривень MAX 450 Гривень  Без ПДВ 

10.2.2. в Інтернет-банкінгу Не тарифікується -   

10.2.3 

Для власників пакетів послуг  Platinum_депозитний 
списання з рахунку у Банку на інший рахунок у банку (у 
відділенні Банку) по операціях оплати власними  
коштами за транспортний засіб або нерухоме майно 
(без отримання кредитних коштів в Банку) 

200 Гривень - при здійсненні операції Без ПДВ 

10.3. на рахунок в іншому банку 

10.3.1. у відділенні Банку 
1% MIN 15 Гривень 
MAX 1500 Гривень 

0.75% 
MIN 25 USD 

MAX 250USD 

 Без ПДВ 

10.3.2. в Інтернет-банкінгу 
0,75% MIN 10 

Гривень 
MAX 1000 Гривень 

-  Без ПДВ 

10.3.3 

Для власників пакетів послуг Platinum_депозитний  
списання з рахунку у Банку на рахунок в іншому банку (у 
відділенні Банку) по операціях оплати власними 
коштами за транспортний засіб або нерухоме майно 
(без отримання кредитних коштів в Банку)   

400 Гривень  при здійсненні операції Без ПДВ 

Операції з готівкою 
11 Поповнення рахунку готівкою 

11.1 у відділення банку Не тарифікується   

11.2 в банкоматі (з карткою) Не тарифікується -   

11.3 в банкоматі (без картки)  5 Гривень -  Без ПДВ 

12 Видача готівкових коштів 

12.1 в банкоматах за кордоном 1,5% + 50 Гривень 1,5% + 3 USD/EUR.  Без ПДВ 



12.2 

Видача готівкових коштів з рахунку: 
-  у касі Банку; 
 -  з використанням ПК через ПОС термінал; 
- у банкоматах ПАТ «Універсал Банк» та інших банків 

окрім наступних операцій, по яких операція 

зняття готівки не тарифікується:   
а) протягом 200-т календарних днів: 
- операцій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, 
пенсій, соціальних виплат; 
- операцій, пов’язаних з виплатою процентів по 
строковому депозиту Клієнта Банку; 
 -операцій видачі коштів Фонду гарантування вкладів з 
рахунку фізичної особи; 
- операцій, пов’язаних з поверненням строкового 
депозиту Клієнта Банку (в.т.ч. в разі дострокового 
розірвання після 30 днів з дати відкриття.строкового 
депозиту).  
-  операцій, пов’язаних з отриманням коштів, які 
надійшли безготівковим шляхом від клієнтів Банку ПАТ 
«ВТБ» 
- операцій, пов’язаних з видачею кредиту фізичній особі 
Клієнту Банку; 
- операцій, пов’язаних з проведенням конвертації 
валют; 
- операцій, пов’язаних з видачею грошових коштів за  
допомогою міжнародних платіжних систем 
«MoneyGram»,  «RIA», «Western Union» 
б) протягом одного дня 
- операцій видачі готівки з подальшим внесенням 
готівки на рахунок Клієнта в Банку без зміни суми в тій 
же валюті або в еквіваленті за діючим комерційним 
курсом Банку. 
в) зняття залишку коштів на рахунку у сумі, що менше 
або дорівнює 15  Гривень.   

 
1% min 15 Гривень 

 Без ПДВ 

Не тарифікується   

13 
Комісія за конвертацію коштів по операції з Платіжною 
карткою, проведеній за межами України 

Не тарифікується 

По кожній операції зняття готівки 
або розрахунку платіжною карткою 
Універсал Банку, що проходить в 
іноземній валюті, відбувається 
автоматична конвертація за курсом, 
який відрізняється від офіційного 
курсу платіжної системи VISA на 3-
5%. 

Без ПДВ 

Операції для фізичних осіб без відкриття рахунку   

14 

Приймання готівкових коштів від фізичних осіб на 
користь суб`єктів господарювання, окрім операцій 
приймання готівкових коштів від фізичних осіб на 
користь суб’єктів господарювання, з якими укладено 
договір про приймання платежів 

0.75%  MIN 15 ГРН  при здійсненні операції Без ПДВ 

15 

Приймання готівкових коштів від фізичних осіб на 
користь клієнтів Банку - суб`єктів господарювання, з 
якими укладено договір про приймання платежів 

згідно договору з 
юридичною особою 

на користь якої 
вносяться кошти, але 

не менше ніж 0,5% 
мін 15 грн  

 при здійсненні операції Без ПДВ 

Інформація і довідки 

16 
Отримання виписки відносно стану рахунку через 
банкомати інших банків 

15 Гривень  Без ПДВ 

17 Надання довідки про наявність та стан рахунку 50 Гривень  Без ПДВ 

18 

Надання довідок, пов`язаних з розрахунково-касовим 
обслуговуванням клієнта (про рух та/або залишок 
коштів за поточним, ощадним, депозитним рахунками, 
тощо) 

75 Гривень  Без ПДВ 

19 
Надання довідок, вказаних у п.п. 17 та 18 Тарифів, 
англійською мовою 

Подвійний тариф  Без ПДВ 

Інші послуги 

20 
Переоформлення Платіжної картки VISA Platinum по 
строку 

Не тарифікується   

20.1 
Переоформлення платіжної картки без чіпу на картку з 
чіп-технологією 

Не тарифікується   

21 

Переоформлення Платіжної картки VISA Platinum (в разі 
втрати, крадіжки, пошкодження, виходу з ладу, зміни 
реквізитів Клієнта, тощо) за ініціативою Клієнта 

200 Гривень  Без ПДВ 

22 Довірені особи 

22.1 
Оформлення внутрішньобанківської довіреності на 
право розпорядження рахунком, відкритим у Банку  

100 Гривень  Без ПДВ 

23 Інформація і довідки 
23.1 Надання виписки про стан рахунку 20 Гривень  Без ПДВ 

24 Купівля/продаж безготівкової іноземної валюти за заявками клієнтів на МВРУ: 

24.1 
до 250’000,00 доларів США (або еквівалент в іншій 
валюті) 

0,45% 
За умови розміщення коштів від 
продажу валюти на строковому 
депозиті фіз. особи (строком не 
менше 3-з місяців) в день операції 
продажу – Не тарифікується   
Купівля валюти для погашення 

Без ПДВ 

24.2 
від 250’000,01 до 1’000’000,00 доларів США  (або 
еквівалент в іншій валюті) 

0,4% Без ПДВ 

24.3 більше 1’000’000,01 доларів США (або еквівалент в іншій 0,3% Без ПДВ 



валюті) кредиту – Не тарифікується   

25 
Перевірка пакету документів для отримання 
індивідуальної е-ліцензії НБУ  

3000 Гривень  З ПДВ 

26 Обмін банкнот англійського фунту стерлінгу, що 
виведені з обігу на банкноти, які перебувають в обігу   

1,8% МІН 6000грн.  
 

Без 
ПДВ 
 

27 Конвертація готівкової іноземної валюти (EUR, GBP, USD) 
в касах Банку 

Не тарифікується Курс конвертації валюти (EUR, 
GBP) в долари США та курс 
конвертації валюти (USD) в 
Євро або Фунт стерлінгів 
встановлюється 
розпорядженням по Банку та 
оприлюднений в касах Банку  

Без 
ПДВ 

 

Всі комісії/плати утримуються та сплачуються в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день списання. 


