
 

Повідомлення  

про внесення змін до Умов договору про надання банківських та інших послуг, введених 

у дію наказом АТ «Укрексімбанк» від 20.02.2020 № 79 (далі – Умови договору)  

 

Шановні клієнти! 

Повідомляємо про внесення змін до Умов договору, які вводяться в дію з 01.06.2021: 

У Додатку 3 «Тарифні пакети за Картковими рахунками» для всіх Тарифних пакетів вносяться 

наступні зміни: 

 
Банківська послуга Розмір тарифу База 

нарахуван

ня 

Період 

нарахуван

ня 

ПДВ 

Надання виписки по картковому рахунку в 

електронній формі / за допомогою засобів 

електронного зв’язку: 

    

про 10 останніх операцій за допомогою 

Банкоматів Банку 

15 грн. за  

операцію 

разово Не потребує 

ПДВ 

про залишок коштів за допомогою Банкоматів 

Банку (більше 1-го разу на день) 

10 грн. за  

операцію 

разово Не потребує 

ПДВ 

про залишок коштів за допомогою Банкоматів 

інших банків України  

10 грн. за  

операцію 

разово Не потребує 

ПДВ 

шляхом надіслання на Номер мобільного 

телефону  

 

("Оптимальний", "Преміум", "Преміум Плюс", 

"Карта моряка", "Зарплатний" "Зарплатний 

Преміум"/ "Депозитний Преміум"  "Зарплатний 

Преміум Плюс"/ "Депозитний Преміум Плюс") 

Включено у 

вартість 

розрахункового 

обслуговування 

 

за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

шляхом надіслання на Номер мобільного 

телефону  

 

("Бонус", "Соціальний", "Бюджетний"/ 

"Депозитний", "Кредитка", "Кредитка для 

військовослужбовців") 

10 грн. 

 

за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

Переказ коштів з Карткового рахунка за 

допомогою Картки на рахунок, що 

обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку, засобами Систем 

дистанційного обслуговування АТ 

«Укрексімбанк» 

 

("Оптимальний", "Преміум", "Преміум Плюс", 

"Карта моряка", "Зарплатний" "Зарплатний 

Преміум"/ "Депозитний Преміум"  "Зарплатний 

Преміум Плюс"/ "Депозитний Преміум Плюс", 

"Бонус", "Соціальний", "Бюджетний"/ 

"Депозитний") 

7 грн. 
за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

Переказ коштів з Карткового рахунка за 

допомогою Картки на рахунок, що 

обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку (крім переказів 

здійснених засобами Систем дистанційного 

обслуговування АТ «Укрексімбанк» 

 

("Оптимальний", "Преміум", "Преміум Плюс", 

"Карта моряка", "Зарплатний" "Зарплатний 

Преміум"/ "Депозитний Преміум"  "Зарплатний 

Преміум Плюс"/ "Депозитний Преміум Плюс", 

10 грн. 
за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 



"Бонус", "Соціальний", "Бюджетний"/ 

"Депозитний") 

Переказ коштів з Карткового рахунка за 

допомогою Картки на рахунок, що 

обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку, засобами Систем 

дистанційного обслуговування АТ 

«Укрексімбанк» 
 

(пакети "Кредитка", "Кредитка для 

військовослужбовців") 

2% + 7 грн. 
за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

Переказ коштів з Карткового рахунка за 

допомогою Картки на рахунок, що 

обслуговується із застосуванням платіжної 

картки в іншому банку (крім переказів 

здійснених засобами Систем дистанційного 

обслуговування АТ «Укрексімбанк») 
 

(пакети "Кредитка", "Кредитка для 

військовослужбовців") 

2% + 10 грн. 
за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

 

Зміна PIN-кодів за допомогою Банкоматів за 

ініціативою Держателів (більше 1 разу на 

календарний місяць) 
10 грн. 

за  

операцію 
разово 

Не потребує 

ПДВ 

 

Обробка авторизаційного запиту за операцією 

видачі готівки на суму, що перевищує 

Витратну суму (більше 1-го разу на день) 

 

6 грн. 
за 

операцію 
разово 

В тому числі 

ПДВ 

 

 

З повагою, 

АТ «Укрексімбанк» 

 

 

 


