ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання ТК№ 22/1 від 10.07.2019
зі змінами та доповненнями
Протокол ТК № 37 від 26.12.2019
Протокол ТК № 8 від 17.06.2021
Тарифи по кредитних операціях для клієнтів – фізичних осіб в АТ
«ЮНЕКС БАНК
(вартість послуг з кредитування, сплачується клієнтами попередньо або
згідно умов укладених угод)
№
Найменування
Вартість
ПДВ
п/п
1. Консультаційні послуги
Не тарифікується
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Перевірка пакету документів та
розгляд кредитної заявки (за умови
надання кредиту)*
(крім кредитних заявок забезпеченням
по яким є іпотека земельної ділянки )
Перевірка пакету документів та
розгляд кредитної заявки (за умови
надання кредиту)*
(забезпеченням по яким є іпотека
земельної ділянки)
Комісія за надання кредиту

500 грн.
в т.ч. ПДВ
100 грн.

Згідно з умовами
програм
кредитування, що
затверджені КУАП
Комісія за обслуговування кредиту
Згідно з умовами
(проведення розрахунків зі списання
програм
та зарахування коштів за рахунками з кредитування, що
обліку заборгованості за кредитним затверджені КУАП
договором
Надання витягів з Державного
100 грн.
реєстру обтяжень рухомого майна (за
кожен витяг)
Внесення в Державний реєстр
100 грн.
обтяжень рухомого майна (за кожне
внесення)
Внесення змін до запису в
100 грн.
Державному реєстрі обтяжень
рухомого (за кожну зміну)

в т.ч. ПДВ
-

-

в т.ч. ПДВ
в т.ч. ПДВ
в т.ч. ПДВ

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Надання довідки про наявність
кредитної заборгованості за діючими
договорами клієнтів
Надання виписки з рахунку/рахунків
щодо погашення заборгованості**
Надання довідки щодо розрахунку
заборгованості за кредитним
договором за період
Надання довідки щодо
підтвердження залишків на рахунках з
обліку заборгованості за кредитним
договором на визначену дату
Комісія за внесення змін та
перерахунок графіку платежів у
зв’язку з вибором дати щомісячного
платежу (згідно заяви клієнта)
Комісія за внесення змін та
перерахунок графіку платежів у
зв’язку з вибором дати щомісячного
платежу (згідно заяви клієнта) в день
видачі кредиту
Внесення змін та перерахунок графіку
платежів, крім тих, що визначені в
пункті 13 цих Тарифів (за кожний
випадок)
Надання копій діючих кредитних,
іпотечних договорів, договорів
застави, поруки та додатків до них,
завірених печаткою банку (за кожний
документ)
Надання копій кредитних, іпотечних
договорів, договорів застави, поруки
та додатків до них, завірених
печаткою банку, які зберігаються в
архіві (за кожний документ)
Надання довідки про відсутність
заборгованості за кредитним
договором, від дати припинення якого
до дати звернення минув строк:
- до 3-х років
- від 3-х до 5-ти років
- більше 5 років
Внесення змін до кредитного
договору, крім тих, що визначені в
пунктах 13 та 14 цих Тарифів (за
кожний випадок)

100 грн.

-

100 грн.

-

150 грн.

-

100 грн.

-

100 грн.

в т.ч. ПДВ

Не тарифікується

-

100 грн.

в т.ч. ПДВ

100 грн.

в т.ч. ПДВ

200 грн.

в т.ч. ПДВ

-

100 грн.
150 грн.
250 грн.
100 грн.

в т.ч. ПДВ

20. Надання дозволу на встановлення
додаткового обладнання на автомобіль
21. Надання дозволу на виїзд автомобілем
за територію України
22. Надання дозволу на заміну технічного
паспорта (свідоцтва про реєстрацію
ТЗ)
23. Надання рішення про виплату
страхового відшкодування
24. Комісія за підключення сервісу СМСповідомлень***

150 грн.

в т.ч. ПДВ

150 грн.

в т.ч. ПДВ

150 грн.

в т.ч. ПДВ

Не тарифікується

-

Від 200 до 600 грн.

в т.ч. ПДВ

* послуга надається в межах програми кредитування під заставу нерухомого
майна та/або транспортного засобу;
** у разі надання послуги другий та більше разів протягом одного місяця (за
кожне звернення);
*** надається в межах програми кредитування на придбання товарів та/або
послуг, затвердженої рішенням КУАП за відповідними ціновими параметрами
Продуктів. Комісія сплачується в день отримання кредиту за рахунок
кредитних коштів.

