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Затверджено:
Тарифи чинні з:
Протоколом засідання Тарифного Комітету №31 від 15.07.2021р.
26.07.2021р.
№
Вартість
Найменування послуги
ПДВ
Примітки
з/п
послуги
1
ВІДКРИТТЯ, ЗАКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
1.1
Відкриття поточного рахунку
першого поточного
1.1.1.
100 грн.
без ПДВ
рахунку
Плата стягується одноразово.
кожного наступного
1.1.2.
50 грн.
без ПДВ
поточного рахунку
1.2.
Закриття поточного рахунку

1.2.1.

1.2.2.
1.3.

за ініціативою клієнта
за ініціативою банку (за
умов договору
банківського рахунку)
Обслуговування рахунків

не
тарифікуєть
ся
не
тарифікуєть
ся
не
тарифікуєть
ся

1.3.1.

Обслуговування
поточного рахунку

1.3.2.

Переоформлення рахунку

100 грн.

1.3.3.

Нарахування відсотків на
залишок по рахунку

не
тарифікуєть
ся

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3

1.4.4.

Внесення змін по заяві
клієнта до стандартної
типової форми
договору/додаткового
договору, на підставі яких
виконуються операції з
розрахунково-касового
обслуговування
Надання довідок
Надання довідки про стан
поточного
українською
мовою
- англійською мовою
Плата за термінове
надання довідки по
поточному рахунку
Надання довідки іншого
змісту
- українською мовою
- англійською мовою
Надання довідки про
підтвердження репутації
клієнта

1200 грн.

100 грн.
150 грн.
подвійний
тариф

Плата стягується у випадку закриття та
без ПДВ відкриття нового рахунку, в зв’язку зміною
прізвища (ім’я).

Плата стягується в день підписання з клієнтом
без ПДВ додаткової угоди
при внесенні змін на
постійній основі

Довідка надається впродовж 3-х робочих днів,
без ПДВ після
отримання
належним
чином
оформленого запиту від клієнта.
Виконання запиту в день звернення Клієнта.
без ПДВ Подвійний тариф від тарифу, вказаного в
п.1.4.1.

200 грн.
250 грн.

Довідка надається впродовж 3-х робочих днів,
без ПДВ після
отримання
належним
чином
оформленого запиту від клієнта.

1000 грн.

Довідка надається впродовж 3-х робочих днів,
без ПДВ після
отримання
належним
чином
оформленого запиту від клієнта.
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українською мовою 2000 грн.
англійською
мовою
Надання
не
виписки/дублікату діючого
Плата включена в вартість, щодо відкриття
1.4.5.
тарифікуєть
договору по поточному
рахунку.
ся
рахунку
Надання копій договорів,
розрахункових та касових
1.4.5.
50 грн.
без ПДВ Плата стягується за кожну копію
документів клієнта, що
зберігаються в архіві
Видача дублікатів
договорів, розрахункових
1.4.7.
та касових документів
100 грн.
без ПДВ Плата стягується за кожен дублікат
клієнта які зберігаються в
архіві
2
РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1.
В національній валюті
не
Зарахування коштів на
2.1.1.
тарифікуєть
рахунки
ся
Виконання платіжного
2.1.2.
доручення на паперовому
носії:
на користь клієнтів інших
1,0% (min 25
банків
протягом
Плата стягується за кожне платіжне
2.1.2.1.
грн., max
без ПДВ
операційного часу
доручення.
1500 грн.)
-

на користь клієнтів інших
1,0% (min 50
банків в післяопераційний
Плата стягується за кожне платіжне
2.1.2.2.
грн., max
без ПДВ
час
доручення.
3000 грн.)
на користь Банку
2.1.2.3.
клієнтів банку

2.1.2.4

та

0,5% (min 25
грн., max
Плата стягується за кожне платіжне
без ПДВ
1000 грн.)
доручення

не
на власні рахунки відкриті
тарифікуєть
в банку
ся

Виконання платіжного
доручення, переданого
системою iFOBS:
на користь клієнтів інших
Плата стягується за кожне платіжне
2.1.3.1. банків протягом
1 грн.
без ПДВ
доручення.
операційного часу
на користь клієнтів інших
0,15% (min
Плата стягується за кожне платіжне
2.1.3.2. банків в післяопераційний 20 грн., max без ПДВ
доручення.
час
300 грн.)
не
на користь Банку та
2.1.3.3.
тарифікуєть
клієнтів банку
ся
2.1.3.
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2.1.4.

2.1.5.

Оформлення, подання
доручення з
періодичними
виконаннями
Зміни / скасування
доручення з
періодичними
виконаннями

2.1.6.

Виконання доручення з
періодичними
виконаннями

2.2.

В іноземній валюті

2.2.1.

Зарахування коштів на
рахунки

100 грн

без
ПДВ.

100 грн.

без ПДВ

Плата
стягується
за кожне п.
Д. Згідно
тарифів
п.2.1.2.12.1.2.3

Платіжне доручення в грн., згідно тарифів
iFOBS ; інші операції згідно тарифів банку.

не
тарифікуєть
ся

Плата стягується за кожне платіжне
Виконання платіжного
0,1% (min 15
доручення. Сума комісійної винагороди банку
доручення в іноземній
грн., max
2.2.2.
без ПДВ відправника за проведення операції
валюті на користь клієнтів 1000 грн.)
стягується у національній валюті за курсом
банку
НБУ на день стягнення комісії.
Виконання платіжного
доручення на користь
клієнтів інших банків у
2.2.3.
звичайні строки (дата
валютування не пізніше Т
+ 2)
0,2%
загальна комісія за
(min екв.30
2.2.3.1. рахунок відправника
USD - max без ПДВ
Плата
стягується
за
кожне
платіжне
(OUR) в Доларах США
екв.100
доручення. Сума комісійної винагороди банку
USD)
відправника
за
проведення
операції
0,2%
загальна комісія за
стягується у національній валюті за курсом
(min екв.30
2.2.3.2 рахунок відправника
без ПДВ НБУ на день стягнення комісії. Додатково
EUR - max
(OUR) в Євро
сплачуються комісії іноземних банків, якщо
екв.100 EUR
такі виникають, за офіційним курсом
0,2%
Національного банку України на день
загальна комісія за
(min екв.30
стягнення таких комісій.
2.2.3.3 рахунок відправника
USD - max без ПДВ
(OUR) інших валютах
екв.100
USD)
комісія банку за рахунок
0,15%
Плата
стягується
за
кожне
платіжне
відправника, інші комісії - (min екв.25
2.2.3.4
без ПДВ доручення. Сума комісійної винагороди банку
за рахунок одержувача
USD - max
відправника
за
проведення
операції
(SHARE) в Доларах США екв.75 USD)
стягується у національній валюті за курсом
комісія банку за рахунок
0,15%
НБУ на день стягнення комісії. Додатково
відправника, інші комісії - (min екв.25
2.2.3.5
без ПДВ сплачуються комісії іноземних банків, якщо
за рахунок одержувача
EUR - max
такі виникають, за офіційним курсом
(SHARE) в Євро
екв.50 EUR)
Національного банку України на день
комісія банку за рахунок
0,15%
2.2.3.6
без ПДВ стягнення таких комісій.
відправника, інші комісії - (min екв.25
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2.2.3.7

2.2.3.8

2.2.3.9

за рахунок одержувача
(SHARE) в інших
валютах
загальна комісія за
рахунок одержувача
(BEN) платежі в
Доларах США
загальна комісія за
рахунок одержувача
(BEN) платежі в Євро

загальна комісія за
рахунок одержувача
(BEN) платежі в інших
валютах

USD - max
екв.75 USD)
Комісія банку стягується у валюті платежу за
рахунок
зменшення
суми
платежу.з
30 USD
без ПДВ
подальшим її продажем на МВРУ. Для сплати
цієї комісії Клієнт доручає Банку здійснювати
продаж іноземної валюти, перерахованої з
рахунку Клієнта в іноземній валюті на
30 EUR
без ПДВ
транзитний
рахунок
Банку
у
процесі
виконання платіжного доручення Клієнта, у
сумі,
що
відповідає
розміру
комісії,
наведеному в цьому рядку, на МВРУ без
одержання від Клієнта заяви на продаж
іноземної валюти. Продаж здійснюється за
курсом, який відповідає офіційному курсу
НБУ, встановленому на ранок дня фактичного
екв.30 USD без ПДВ продажу. Клієнт не сплачує Банку будь-якої
винагороди за продаж іноземної валюти.
Гривневий еквівалент проданої іноземної
валюти
зараховується
на
внутрішньобанківський рахунок з обліку
доходів без використання рахунку Клієнта в
національній валюті

2.3.

Проведення розрахунків
клієнтів з забезпеченням
доставки платежу до
банку бенефіціара в
повній сумі (тип комісії
екв.30 дол.
OUR) :
США
в USD
екв.30 євро
в EUR
Термінове виконання
платіжного доручення в
подвійний
іноземній валюті (дата
тариф
валютування не пізніше Т
+ 0)
Виконання платіжного
доручення в іноземній
100 грн.
валюті з конверсією
Запити, внесення змін,
100 грн.+
анулювання за
комісія
платежами в іноземній
інших банків
валюті на вимогу клієнта
Валютообмінні операції на МВРУ

2.3.1.

Продаж іноземної валюти:

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.2.

Купівля іноземної валюти

0,25%
( min 100
грн.)

0,50%
( min 100
грн.)

Плата стягується за
кожне платіжне
доручення додатково до тарифів, вказаних в
п. 2.2.3.1.-2.2.3.3.
Сума комісійної винагороди банку стягується
у національній валюті за офіційним курсом
без ПДВ
НБУ на день здійснення операції.

без ПДВ

Подвійний тариф від тарифу, вказаного в п.
2.2.3.

Плата стягується за
кожне платіжне
Без ПДВ доручення додатково до тарифів, вказаних вп.
2.2.3.1-2.2.3.9
без ПДВ

Плата стягується за кожний запит, внесення
змін, анулювання.

Сума комісійної винагороди банку стягується
без ПДВ від суми гривневого еквіваленту проданої
іноземної валюти за курсом продажу.
Сума комісійної винагороди банку стягується
без ПДВ від суми гривневого еквіваленту купленої
іноземної валюти за курсом купівлі.
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CИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК iFOBS

3.

3.1.

3.2.

Комісія за інсталяцію
системи Клієнт-Банк
(iFOBS)( Підключення
здійснюється строком на
шість місяців)
Абонентська плата
(півріччя) за виконання
операцій за допомогою
системи Клієнт-Банк
(iFOBS)
( Продовження терміну
дії системи повинно бути
здійсненне не менш ніж
за 30 діб до кінця строку
підключення)

Плата стягується одноразово при підключенні
Клієнта до системи Клієнт-Банк (iFOBS).

100 грн.

без ПДВ

60 грн.

Плата стягується при підключенні та
без ПДВ продовження терміну дії системи Клієнт-Банк
(iFOBS).
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