«Затверджено»
Додаток №3 до Рішення Тарифного комітету №46
Від 04.09.2017
Починають діяти з 02.10.2017

ТИПОВІ ТАРИФИ НА ОКРЕМІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В БАНКУ
Послуга
1.

Тариф

Узгодження внесення змін до стандартної типової форми договору/додаткового договору з
Банком по запиту клієнта, за виключенням договорів/додаткових договорів, на підставі яких
виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування та за виключенням
договорів/додаткових договорів, які визначені у п.2 цих Тарифів
Застереження: внесення змін до договорів/додаткових договорів, на підставі яких
виконуються операції з розрахунково-касового обслуговування тарифікуються без ПДВ
та окремими тарифами Банку.

1 200 грн. в т. ч. ПДВ (за один договір/додатковий
договір)

2.

Узгодження внесення змін до стандартної типової форми договору/додаткового договору з
Банком по запиту клієнта, що укладається з Банком в процесі реструктуризації кредитної
заборгованості Клієнта (в тому числі конвертації, прощення боргу)

800 грн. в т. ч. ПДВ (за один договір/додатковий
договір)

3.

Надання індивідуальної письмової юридичної консультації на запит клієнта щодо
здійснення будь-якої банківської операції та/або роз'яснення чинного законодавства
України щодо застосування положень чинного законодавства України

4.
5.

Участь юрисконсульта Банку на зустрічі з клієнтом в установі Банку на запит клієнта з
питань надання Банком банківської послуги чи відносин Банку з клієнтом
Розробка чи погодження схеми зміни власника предмету іпотеки /застави, розподілу
предмета іпотеки або інших дій, пов’язаних із зміною правовстановлюючих документів на
предмет іпотеки/застави чи зміною самого предмета іпотеки/застави

700 грн. в т.ч. ПДВ. (за одну консультацію)
200 грн. в т. ч. ПДВ (тариф за 1 годину).
600 грн. в т. ч. ПДВ.

6.

Видача довіреності клієнту для захисту в суді порушеного права за договором страхування
по заставному майну

120 грн. в т. ч. ПДВ.

7.

Складання проекту позову на запит клієнта для захисту в суді порушеного права за
договором страхування по заставному майну клієнта

250 грн. в т. ч. ПДВ.

8.

Складання проекту запиту до органів державної влади для отримання роз'яснень під
конкретну ситуацію клієнта

250 грн. в т. ч. ПДВ.

9.

Розроблення (українською мовою) двостороннього договору на умовах, відмінних від
публічного стандартного договору (по банківських послугах, які надаються Банком на
2 400 грн. в т. ч. ПДВ (за один договір).
підставі договору приєднання)
Надання засвідчених Банком копій статутних та дозвільних документів Банку (як діючих так
і попередніх редакцій статуту, ліцензій, свідоцтва і т. д.) на запит клієнта.
5 грн. за сторінку (але не менше 20 грн. за документ)
Примітка: оплата згідно даного пункту не стягується при підготовці Банком
в т. ч. ПДВ.
документів з метою вилучення обтяжень предмета іпотеки (заборони, іпотеки).
Термінове надання будь-якої з послуг, передбачених пп.1-3, 5-10, 13, 14 даних Тарифів
Примітка 1: Під терміновим наданням послуги розуміється надання відповідної послуги
протягом 8 робочих годин з моменту отримання усіх необхідних документів та інформації.
Примітка 2: Дана комісія сплачується додатково до комісій, передбачених пп.1-3, 5-10, 13,
500 грн. в т. ч. ПДВ
14 відповідно.
Термінове укладення Банком правочину з Клієнтом (кредитного договору, договору
забезпечення, додаткового договору до кредитного договору, додаткового договору до
договору забезпечення тощо) за письмовою заявою клієнта
Примітка 1: Під терміновим укладенням правочину розуміється укладення правочину
протягом 8 робочих годин з моменту письмового звернення Клієнта до Банку, прийняття
500 грн. в т. ч. ПДВ
уповноваженим органом Банку рішення про його укладення, а також отримання усіх
необхідних документів та інформації.
Примітка 2: Комісія сплачується у встановленому розмірі комплексно за
укладення правочину та усіх супутніх правочинів, укладення яких є обов’язковим при
укладенні такого правочину.
Примітка 3: Дана комісія сплачується додатково до інших комісій Банку, встановлених
відповідними тарифами.
Узгодження договору, що укладається з Банком представником Клієнта на підставі
1000 грн. в т. ч. ПДВ.
довіреності (в тому числі перевірка повноважень представника)

10.

11.

12.

13.

14. Розроблення та погодження форми договору/додаткового договору, що укладається з
Банком при зміні власника предмета іпотеки/застави, розподілу предмета іпотеки,
переведення предмета іпотеки з нежитлового фонду в житловий чи навпаки, або інших дій,
пов’язаних із зміною правовстановлюючих документів на предмет іпотеки/застави чи зміною
самого предмета іпотеки/застави

1000 грн. в т. ч. ПДВ. (за один договір/додатковий
договір)

