
до змісту

Акційні умови 

відкриття рахунків 

«Легкий Старт» в 

межах тарифного 

пакету «Стандарт»

Стандарт Міжнародний

вартість пакету 0 150* 350*
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100207

10101
Відкриття першого поточного 

рахунку/рахунку 2622

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

відкриття рахунку
65100201

10102
Відкриття другого поточного 

рахунку

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

відкриття рахунку
65100201

10103

Відкриття спецрахунку, 

передбаченого окремими  

постановами НБУ та КМУ 

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

відкриття рахунку
65100201

10104

Відкриття рахунку після 

перереєстрації Клієнта або зміни 

найменування (імені фізичної 

особи-підприємця)

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

відкриття рахунку
65100201

10105
Закриття поточного рахунку по 

заяві Клієнта

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

закриття рахунку
65100202

10106

Закриття поточного рахунку при 

ліквідації підприємства згідно 

заяви Клієнта (крім умов 

оголошення його банкрутом) 

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

закриття рахунку
65100202

10107

Закриття спецрахунку, 

передбаченого окремими 

постановами НБУ та КМУ

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

закриття рахунку
65100202

10108

Закриття рахунку внаслідок 

перереєстрації Клієнта або зміни 

найменування (імені фізичної 

особи-підприємця)

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Входить у вартість 

пакету

Сплачується Клієнтом в день 

закриття рахунку
65100202

10109

Закриття поточного рахунку за 

ініціативою Банку згідно з 

умовами Договору банківського 

рахунку або на підставі довідки 

про виключення юридичної 

особи/підприємця з ЄДРПОУ

100 грн. або в межах 

залишку на рахунку 

(але не більше 100 

грн.)

100 грн. або в 

межах залишку на 

рахунку (але не 

більше 100 грн.)

100 грн. або в 

межах залишку на 

рахунку (але не 

більше 100 грн.)

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів в день 

закриття рахунку 

65100203

* Комісія не нараховується в період накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку Клієнта (на всі кошти чи на визначену суму) на підставі постанови 

державного виконавця або рішення суду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Розділ 01. Відкриття - закриття рахунку                                                                                               

Види послуг БанкуКод комісії
Аналітичний рахунок            

(BBBB ……. XX YY)
Порядок сплати


