
Порівняльна таблиця типів рахунку  

*для VIP рахунків умови узгоджуються окремо для кожного клієнта 
 

 

Тип рахунку 
 

Стандарт 
 

Міні 

 

Мінімальний депозит 
(для першого поповнення) 

від 500 доларів США від 100 доларів США 

 

Інструменти 
48 валютних пар,    

золото (spot),   срібло (spot) 

20 валютних пар 

 
 

Мінімальний лот 

0,1 — 10 000 одиниць базової 

валюти. Торгівля можлива 

будь-якою кількістю лотів, 

кратною 0,1 

0,01 — 1 000 одиниць 
базової валюти. Торгівля 

можлива будь-якою кількістю 
лотів, кратною 0,01 

 Різнонаправлені позиції однакового розміру по одній валютній 
парі не вимагають фіксації маржі. 

 

Максимальний лот 
Максимальний розмір торгівельного лота не обмежується і 
визначається лише розміром Вашого гарантійного депозиту. 

 
Маржинальні вимоги 

Маржинальні вимоги для відкриття угоди від 1%. 

Маржинальні вимоги можуть змінюватися, актуальні вимоги 
зазначені на сайті в розділі Умови торгівлі 

Кредитне плече 1:100 1:100 

 
 

 
Час проведення операцій 

Відкриття, закриття позицій, розміщення, зміна, видалення 
відкладених ордерів здійснюється цілодобово з 00:00 понеділка 

до 22:00 п’ятниці (за київським часом). 
 

Здійснення операцій (закриття, відкриття позицій, виставлення, 
видалення і зміна ордерів) призупиняється на час проведення 

операції SWAP з 23:59 до 00:04 (за системним часом). 

Комісія за відкриття/закриття позиції Відсутня 

Час між відкриттям/закриттям позиції Без обмежень 

https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions


 

 
Відкладені ордери 

Приймаються ордери типу limit, stop. 
 
 

Приймаються ордери типу trailing stop (працює при на 
ввімкненому терміналі на ПК). 

 

 
Перенесення позицій на наступну дату 

валютування 

Здійснюються шляхом проведення 
операції SWAP (SWAP buy/sell для коротких позицій 

і SWAP sell/buy для довгих). 
 

Закриття/відкриття позицій здійснюється за поточним ринковим 
курсом з урахування SWAP-пунктів. Розмір SWAP-пунктів 

зазначений на сайті в розділі Умови торгівлі 

 
 

В разі технічної неможливості передачі 

торгівельних ордерів через Систему 

Можливе закриття позицій  та видалення відкладених 
ордерів за телефоном 

 

Лише за номером (044) 594 11 94 

 

Професійна консультація 

дилера (технічна та інформаційна 

підтримка) 

Цілодобово з 00.00 понеділка до 22.00 п’ятниці (за київським 
часом). 

Використання роботів, 

радників та інших 

сторонніх індикаторів 

 

Дозволяється 

OTP (One Time Password 
одноразовий пароль 

                             Додаткова безпека  рахунку  

                       Детальніше One Time Password 

 
 
 
 
 
 

 
Внесення і зняття коштів 

Здійснюється у будь-якому зручному для Вас відділенні банку 
по всій території України. 

 

Обрати зручне для вас відділення 
 

Здійснюється протягом робочого часу відділення банку та каси. 
Інформацію про час роботи відділення та каси можна дізнатись 

в розділі «Контакти» або за телефонами відділення. 
 

Для переказу внесених коштів на торговельний рахунок 
менеджер банку допоможе Вам оформити платіжне доручення. 

 
Для зняття коштів з торгівельного на поточний рахунок менеджер 
банку допоможе Вам оформити повідомлення на зняття коштів. 

 
Також для зняття коштів можна використовувати  

додаток ЕКО-БАНК 
Деталі ФОРЕКС зняття онлайн 

https://www.forex.ukrgasbank.com/trading-conditions
https://www.forex.ukrgasbank.com/onetimepassword
https://www.ukrgasbank.com/contacts/offices/
https://www.forex.ukrgasbank.com/post/%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD


Відкриття поточного рахунку Згідно тарифного плану «Економ» 

Комісія за внесення/зняття коштів Відсутня згідно тарифного плану «Економ» 

Комісія за видачу готівки Відсутня згідно тарифного плану «Економ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оподаткування 

Оподаткування доходів здійснюється банком у момент 
перерахування коштів з торговельного на поточний рахунок 

клієнта. 
 

Ставка — 18% ПДФО* 

Військовий збір — 1,5%** 

Банк виступає податковим агентом – розраховує, утримує, 
перераховує до бюджету суму податку з доходів фізичних осіб, 

та надає звіт у податкову про отриманий Вами дохід і утриманий 
з нього податок. 

 
 

*Згідно п. 167 Податкового Кодексу, ставка податку становить 18 
відсотків. 

**Згідно зі змінами в п.16-1, 10 розд. ХХ ПКУ внесених Законом 
України «Провнесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 
від 28.12.2014 р. № 71-VIII, з отриманого доходу буде 
утримуватись військовий збір у розмірі 1,5 відсотка. 



 


