Додаток №1 до Протоколу Тарифного комітету
№13ГБ від 25.07.2016

Затверджено
засіданням Тарифного комітету
АТ „МІСТО БАНК”
25.07.2016 (протокол №13ГБ),
13.12.2016 (протокол №25К),
21.12.2016 (протокол №26К)
10.10.2017 (протокол №20 ГБ)

Тарифи АТ «Місто Банк» на послуги та
операції приватних клієнтів в національній
та іноземній валютах
4. Кредитні операції
4.1.
4.2.
4.2.1.

Відкриття позичкового рахунку для фізичної особи
Розгляд заяв клієнтів
За розгляд заяви-анкети на отримання кредиту, в т.ч. на умовах кредитної лінії

4.2.2.

За розгляд заяви клієнта з пропозицією про внесення змін до умов діючих
договорів ( пролонгація, збільшення суми кредиту (кредитної лінії), зміна
відсоткової ставки , комісійних, заставного майна тощо)
Відсоткова ставка по кредитах клієнтам
Управління кредитною лінією

4.3
4.4

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.4.1.
4.5.4.2.
4.6
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.7.
4.7.1.

4.7.2.
4.7.2.1.

4.7.2.2.
4.7.2.3.

4.7.2.4.

Надання довідок за ініціативою клієнта
Про відсутність заборгованості за кредитними рахунками
Про наявні види забезпечення фізичної особи з конкретної кредитної операції
Про наявність заборгованості за діючими кредитними та іншими договорами
фізичних осіб
З особистої кредитної історії (включаючи як позитивну, так і негативну
інформацію)
по договорах фізичних осіб, які не передані до архіву
по договорах фізичних осіб, які передані до архіву
Інші операції
Надання розрахунків для компенсації сум відсотків по кредитах (за рахунок
місцевих бюджетних, державних цільових фондів)
Надання копій (дублікатів) договорів і додаткових угод:
за діючими договорами
за недіючими договорами
Оформлення забезпечення по кредитним операціям (гарантіям)
Оцінка майна (майнових прав), що передається у забезпечення
Переоцінка майна (майнових прав) протягом дії договору застави (іпотеки) у
строки, встановлені постановами НБУ №23 від 25.01.2012 та №351 від 30.06.2016
Оформлення забезпечення по кредитним операціям (гарантіям), без
нотаріального посвідчення:
Розгляд документів по оформленню договору застави, що не потребує
обов’язкового нотаріального посвідчення, в т.ч. з реєстрацією обтяження
рухомого майна
(Роз)блокування заставлених цінних паперів зберігачем (депозитарною
установою)
Розгляд документів по оформленню змін до договору застави, що не потребує
обов’язкового нотаріального посвідчення, в т.ч. з реєстрацією змін обтяження, з
ініціативи заставодавця
Розгляд документів по оформленню змін до договору застави, що не потребує
обов’язкового нотаріального посвідчення, в т.ч. з реєстрацією змін обтяження, з

Не тарифікується
за рішенням Кредитного комітету , але
не менше ніж 1 300 грн.
за рішенням Кредитного комітету, але
не менш ніж 1 300 грн. та в межах 3%
від суми
за рішенням Кредитного комітету
за рішенням Кредитного комітету, але
не менш ніж 0,5% від суми ліміту
(одноразово) та не менш ніж 0,1% від
суми ліміту щомісячно

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн.
100,00 грн.
100,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

200,00 грн.
300,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

2 % від суми компенсації, але не менше
1 300,00 грн.
без ПДВ
100,00 грн.
200,00 грн.

без ПДВ

Сплачується оціночним компаніям
відповідно до їх тарифів

Згідно рішення Кредитного комітету,
але не менш ніж 500,00 грн. та не
більше
1000,00 грн.
Сплачується зберігачам (депозитарним
установам) відповідно до їх тарифів
Згідно рішення Кредитного комітету,
але не менш ніж 500,00 грн. та не
більше
1000,00 грн.
Згідно рішення Кредитного комітету,
але не менш ніж 500,00 грн. та не

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

4.7.2.5.
4.7.3.
4.7.3.1.

4.7.3.2.

4.7.3.3.

4.7.3.4.
4.7.3.5.

4.7.4.

ініціативи заставодавця
Оформлення (простих або подвійних) складських свідоцтв у заставу
Оформлення забезпечення по кредитним операціям (гарантіям) з
нотаріальним посвідченням:
Посвідчення іпотечних договорів, договорів застави, в т.ч. реєстрація іншого
речового права та обтяження на об’єкти нерухомого майна, реєстрація
обтяження рухомого майна
Внесення змін до іпотечних договорів, договорів застави, в т.ч. з реєстрацією
змін іншого речового права та обтяження на об’єкти нерухомого майна,
реєстрацією змін обтяження рухомого майна з ініціативи заставодавця
Дострокове розірвання іпотечних договорів, договорів застави з ініціативи
заставодавця, в т.ч. з реєстрацією припинення іншого речового права та
обтяження на об’єкти нерухомого майна, реєстрацією припинення обтяження
рухомого майна з ініціативи заставодавця
Видача заставної за іпотечним договором,
в т.ч. державна реєстрація видачі заставної
Страхування в розрізі діючих програм кредитування або кредитних договорів:
- забезпечення,
- цивільної відповідальності власників транспортних засобів (прийнятих у
забезпечення),
- будівельно-монтажних робіт,
- позичальників від нещасних випадків.
Реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна

більше 1000,00 грн.
500,00 грн.

без ПДВ

Сплачується державним реєстраторам
(у т.ч. нотаріусам), суб’єктам
державної реєстрації, відповідно до їх
тарифів, Декрету КМУ «Про державне
мито» від 21.01.1993,
Постанови КМУ від 05.07.2004 №830,
Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127

500,00 грн.
Сплачується страховим компаніям
відповідно до їх тарифів

Сплачується державним реєстраторам
(у т.ч. нотаріусам), суб’єктам
державної реєстрації, відповідно до їх
тарифів, Декрету КМУ «Про державне
мито» від 21.01.1993,
Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127

без ПДВ

