
Відкриваєте рахунок у банку?  
На що звернути увагу?

Розраховуватися за покупки, поповнювати мобільний, платити за комунальні 
послуги – все це зручно та безпечно робити за допомогою банківського 
рахунку. Проте, відкриваючи його та підписуючи договір з банком, варто 
спочатку уважно ознайомитися з умовами обслуговування, дізнатися тарифи 
та можливі комісії, а також перевірити наявність кредитного ліміту.
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З’ясуйте плату за обслуговування рахунку

 ■ Значна кількість банків не стягує плату за обслуговування рахунку.               
Проте є винятки. Тому варто звернути увагу на цей пункт у договорі.

З’ясуйте комісію за зняття коштів у касі

 ■ Зазвичай, якщо ви знімаєте кошти в касі банку, який видав картку, комісія 
становитиме від 0% до 1,5% від виданої суми;

 ■ Якщо ви знімаєте кошти в касі іншого банку, комісія може сягати до 2,5%, 
додатково може бути стягнуто фіксований платіж від 3 до 15 гривень;

 ■ Якщо ви знімаєте кошти за рахунок кредитного ліміту, комісія становитиме 
близько 4-5%;

 ■ Також потрібно зважати, що кошти у валюті зі свого валютного рахунку 
можна зняти лише в банку, який видав картку. Інші українські банки зможуть 
видати лише конвертовані в гривню кошти.

З’ясуйте комісію за перекази грошей

 ■ Вартість переказу коштів зазвичай становить від 0% до 1,5%. Часто, якщо ви 
переказуєте кошти на рахунок у вашому ж банку, комісія менша (або її немає 
взагалі), ніж під час переказу на рахунок у іншому банку;

 ■ Деякі банки утримують фіксовану суму залежно від суми переказу. Як правило, 
це 3-5 грн;

 ■ Під час переказу за рахунок кредитних коштів комісія становить не менше 
4%.

Перевірте наявність кредитного ліміту

 ■ Деякі банки автоматично встановлюють кредитний ліміт на поточні рахунки 
клієнтів; 

 ■ Коли ви перевірятимете баланс рахунку, то бачитимете загальну суму коштів 
з урахуванням кредитного ліміту. Так, ви можете користуватися кредитними 
коштами, навіть не знаючи про це;

 ■ Якщо ви не потребуєте встановлення кредитного ліміту, відмовтеся від 
нього, коли підписуєте договір із банком.


