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Тарифи на здійснення операцій в системі Platinum Click
для клієнтів - фізичних осіб
Введені в дію з 05.01.2017
Загальні положення:
1. Затверджені Тарифи застосовуються до всіх клієнтів ПАТ «ПтБ» та його відділень (є стандартними) та
скасовують дію попередніх
2. Якщо виконання доручення Клієнта вимагає додаткових витрат з боку Банку, які не включені до цього
переліку тарифів, Банк, за згодою клієнта, має право нараховувати додаткові комісії, про що укладається
окремий договір в письмовій формі.
3. Якщо комісійна винагорода зазначена у відсотках, то розрахунок виконується від суми операції (якщо
інше не визначено діючими Тарифами).
4. Сплата комісійної винагороди за операціями в іноземній валюті здійснюється в національній валюті
України за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення операції.
5. Сплата комісійної винагороди виконується одночасно з проведенням операції.
6. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1 статті 3 Закону України «Про
податок на додану вартість» від 03.04.97р. №168/97-ВР.
7. Банк має право доповнювати Тарифи, а також в односторонньому порядку змінювати діючі Тарифи,
повідомивши про це клієнтів за 10 днів до доповнення або зміни шляхом оприлюднення на Інтернет
сторінках банку http://www.platinumbank.com.ua/ або http://www.ptclick.com.ua та розміщення відповідної
інформації в операційних приміщеннях банку.
8. Клієнти зобов’язані самостійно слідкувати за змінами діючих Тарифів.

1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ PLATINUM CLICK
№ п/п

1.1
1.2

Найменування операції

Активація послуги
Обслуговування в
Click

Національна валюта

Примітки

Окремо не сплачується
системі

Platinum

Окремо не сплачується

2. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ
2.1
Депозитні рахунки:
2.1.1 - відкриття рахунку
Окремо не сплачується
2.1.2 - закриття рахунку
Окремо не сплачується
3. ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ
3.1
Здійснення платежів та переказів:
3.1.1 - на власні рахунки в ПАТ «ПтБ»
3.1.2 - на рахунки інших фізичних або
юридичних осіб, відкриті в ПАТ «ПтБ»
3.1.3 - на рахунки фізичних або юридичних
осіб, відкриті в іншому банку
Здійснення
платежів
на
користь
постачальників товарів та/або послуг
(Розділ «Оплата послуг» в системі
Platinum Click):
3.2.1 - Оплата послуг на користь компаній
МТС, Київстар, Life:), Інтертелеком,
ТриМоб, PeopleNet, Дитячі садки,
Vega, Газ Збут, ГІОЦ, Інформаційні
Технології, КиївТелеСервіс

Окремо не сплачується
Окремо не сплачується
0,25% (min 2,00 UAH
max 250,00 UAH)

за кожний
переказ

1 грн.

за кожний
переказ

3.2

3.2.2 - Оплата послуг на користь компанії
ООО "Диджитрейд" (WebMoney)

2%

за кожний
переказ

3.2.3 - Поповнення картки за номером (діє
виключно для карток Visa та
Mastercard в гривні, відкритих в
Українських банках)

1,5%, але не менше 5 грн.

за кожний
переказ

3.2.4 - Оплата послуг на адресу інших
компаній, список яких доступний в
системі Platinum Click

Окремо не сплачується

Отримання за допомогою системи Platinum Click виписок та довідок за рахунками (поточним,
картковим, вкладним, кредитним) окремо не сплачується.

