
Додато

Код 

комісії
Види послуг Банку Порядок сплати

Аналітичний 

рахунок  (BBBB 

……. XX YY)

11601

Управління внесеними 

Довірителем до ФФБ 

коштами

Утримується Банком на умовах 

договірного списання або 

сплачується Довірителем самостійно 

6516*

11602
Оформлення зміни об'єкту 

інвестування

Утримується Банком на умовах 

договірного списання або 

сплачується Довірителем самостійно 

6516*

11603

Оформлення уступки права 

вимоги Довірителем за 

Договором про участь у 

ФФБ на користь близьких 

родичів-чоловіка, дружини, 

батька, матері, повнолітніх 

дітей

Утримується Банком на умовах 

договірного списання або 

сплачується Довірителем самостійно 

6516*

11604

Оформлення уступки права 

вимоги Довірителем за 

Договором про участь у 

ФФБ на користь третіх осіб, 

що не є близькими 

родичами Довірителя

Утримується Банком на умовах 

договірного списання або 

сплачується Довірителем самостійно 

6516*

11605

Оформлення відмови 

Довірителя від участі у ФФБ 

(за винятком випадків, 

визначених у ст.18 ЗУ "Про 

фінансово-кредитні 

механізми і управління 

майном при будівництві 

житла та операціях з 

нерухомістю") 

Утримується Банком на умовах 

договірного списання або 

сплачується Довірителем самостійно 

6516*

11606

Зарахування коштів 

Забудовнику з ФФБ з метою 

фінансування будівництва

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів із 

Забудовника 

65100207

* - в розрізі ФФБ та клієнтів (юридичних та фізичних осіб)

3%                                                                                                         

від вартості закріплених за Довірителем 

вимірних одиниць об'єкта інвестування за 

поточною ціною на день подання заяви про 

оформлення операції уступки  права вимоги 

за договором про участь у ФФБ 

1% від суми зарахованих ФФБ коштів

Розмір тарифу

1% від суми внесених коштів

1%                                                                            

від вартості закріплених за Довірителем 

вимірних одиниць об'єкта інвестування за 

поточною ціною на день подання заяви про 

1%                                                                                                 

від вартості закріплених за Довірителем 

вимірних одиниць об'єкта інвестування за 

поточною ціною на день подання заяви про 

оформлення операції уступки  права вимоги 

за договором про участь у ФФБ 

2%                                                                                                         

від вартості закріплених за Довірителем 

вимірних одиниць об'єкта інвестування за 

поточною ціною на день подання заяви про 

оформлення операції уступки  права вимоги 

за договором про участь у ФФБ 

Обслуговування Фондів фінансування будівництва 


