АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Тарифи на послуги з розрахункового обслуговування приватних клієнтів
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

1.1.1.

першого поточного
рахунку

100 грн.

1.1.2.

кожного наступного
поточного рахунку

50 грн.

1.2.

Закриття поточного рахунку

1.2.1.

за ініціативою клієнта

1.2.2.
1.3.

Плата стягується одноразово. Послуга не
тарифікується при умові її надання :
- зарахування коштів, що надійшли через
міжнародні платіжні системи на користь клієнта в
сумі, яка перевищує законодавчо встановлену
суму для виплат без відкриття рахунку ;
- при відкритті поточного рахунку з метою видачі
без ПДВ
і погашення кредитів, отриманих в Банку;
- отримання коштів з депозитних рахунків та
рахунків нарахованих відсотків за депозитами,
які є предметом застави за кредитами наданими
Банком.
без ПДВ

не
тарифікуєть
ся
за ініціативою банку (за
не
умов договору
тарифікуєть
банківського рахунку)
ся
Обслуговування рахунків

1.3.1.

Обслуговування
поточного рахунку

не
тарифікуєть
ся

1.3.2.

Переоформлення
рахунку

100 грн.

1.3.3.

Оформлення доручення
на третю особу

100 грн.

1.3.4.

Нарахування відсотків
на залишок по рахунку

1.3.5.

Внесення змін по заяві
клієнта до стандартної
типової форми
договору/додаткового
договору, на підставі
яких виконуються
операції з розрахунковокасового
обслуговування

1.4.

Надання довідок

Плата стягується у випадку закриття та
без ПДВ відкриття нового рахунку, в зв’язку зміною
прізвища (ім’я).
Послуга не тарифікується при умові її надання
без ПДВ . фізичним особам - пенсіонерам які отримують
пенсію через АТ «МІБ»

не
тарифікуєть
ся

1200 грн.

Плата стягується в день підписання з клієнтом
без ПДВ додаткової угоди при внесенні змін на постійній
основі
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Надання довідки про
стан поточного рахунку
українською
мовою
- англійською
мовою
Плата за термінове
надання довідки по
поточному рахунку

100 грн.
150 грн.
подвійний
тариф

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

без ПДВ

Надання довідки іншого
змісту
- українською
200 грн.
без ПДВ
мовою
250 грн.
- англійською
мовою
Надання довідки про
підтвердження репутації
клієнта
- українською
без ПДВ
1000 грн.
мовою
2000 грн.
англійською
мовою
Надання
не
виписки/дублікату
тарифікуєть
діючого договору по
ся
поточному рахунку
Надання копій договорів,
розрахункових
та
касових
документів
50 грн.
без ПДВ
клієнта, що зберігаються
в архіві
Видача
дублікатів
договорів,
розрахункових
та
100 грн.
без ПДВ
касових
документів
клієнта які зберігаються
в архіві

Виконання запиту в день звернення Клієнта.
Подвійний тариф від тарифу, вказаного в п.1.4.1.

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

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

Плата включена в вартість, щодо відкриття
рахунку.

Плата стягується за кожну копію

Плата стягується за кожен дублікат

Обслуговування кредиту від нерезидента
Прийняття на
обслуговування кредиту
від нерезидента
Обслуговування кредиту
від нерезидента
Внесення змін до
інформації щодо
прийнятого на
обслуговування кредиту
від нерезидента в

1800 грн.

100 грн.

1800 грн.

Комісія стягується кожного разу за надання
Банком повідомлення про кредитний договір з
без ПДВ
нерезидентом в автоматизованій інформаційні
системі
НБУ
«Кредитні
договори
з
нерезидентами».
без ПДВ

Плата стягується щомісячно за кожний кредит.

Комісія стягується кожного разу за надання
Банком повідомлення про внесення змін до
без ПДВ
інформації щодо кредитного договору з
нерезидентом в автоматизованій інформаційні
системі
НБУ
«Кредитні
договори
з
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системі НБУ «Кредитні
договори з
нерезидентами»

нерезидентами».

1.5.4.

Штраф за несвоєчасне
подання щомісячної
звітності

200 грн.

1.5.5.

Консультаційні послуги з
заповнення форм
статистичної звітності,
що подаються до НБУ

100 грн.

2.1.1.

без ПДВ Плата стягується у день надання послуги.

РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2
2.1.

Штраф стягується у випадку, якщо клієнт не
подав звітність протягом 5-ти календарних днів
після кінцевого терміну. Кінцевим терміном
без ПДВ
вважається 5-те число календарного місяця,
наступним за звітним періодом.

В національній валюті
Зарахування коштів на
рахунки

не
тарифікуєть
ся

Виконання платіжного
доручення на
паперовому носії:
на користь клієнтів інших
1,0% (min 25
банків
протягом
2.1.2.1.
грн., max без ПДВ Плата стягується за кожне платіжне доручення.
операційного часу
1500 грн.)
2.1.2.

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

2.1.2.3.

2.1.2.4

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.
2.1.5.

0,5% (min 25
Плата стягується за кожне платіжне доручення.
на користь Банку та грн., max
Послуга не тарифікується при умові переказу
без ПДВ
клієнтів банку
1000 грн.)
коштів за купівлю земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
не
на
власні
рахунки
тарифікуєть
відкриті в банку
ся
Виконання платіжного
доручення, переданого
системою iFOBS:
на користь клієнтів інших
банків протягом
1 грн.
без ПДВ Плата стягується за кожне платіжне доручення.
операційного часу
на користь клієнтів інших 0,15% (min
банків в
20 грн., max без ПДВ Плата стягується за кожне платіжне доручення.
післяопераційний час
300 грн.)
не
на користь Банку та
тарифікуєть
клієнтів банку
ся
Оформлення, подання
доручення з
без
100 грн
періодичними
ПДВ.
виконаннями
Зміни / скасування
100 грн.
без ПДВ
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доручення з
періодичними
виконаннями

2.1.6.

2.2.

Виконання доручення з
періодичними
виконаннями

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.

В іноземній валюті

2.2.1.

Зарахування коштів на
рахунки

не
тарифікуєть
ся

2.2.2.

Виконання платіжного
доручення в іноземній
валюті на користь
клієнтів банку

Плата стягується за кожне платіжне доручення.
0,1% (min 15
Сума комісійної винагороди банку відправника
грн., max
без ПДВ за проведення операції стягується у
1000 грн.)
національній валюті за курсом НБУ на день
стягнення комісії.

2.2.3.

Виконання платіжного
доручення на користь
клієнтів інших банків у
звичайні строки (дата
валютування не пізніше
Т + 2)

загальна комісія за
2.2.3.1. рахунок відправника
(OUR) в Доларах США

2.2.3.2

загальна комісія за
рахунок відправника
(OUR) в Євро

2.2.3.3

загальна комісія за
рахунок відправника
(OUR) інших валютах

2.2.3.4

2.2.3.5

2.2.3.6

0,2%
(min екв.30
USD - max без ПДВ
екв.100
Плата стягується за кожне платіжне доручення.
USD)
Сума комісійної винагороди банку відправника
0,2%
за
проведення
операції
стягується
у
(min екв.30
національній валюті за курсом НБУ на день
без ПДВ
EUR - max
стягнення комісії. Додатково сплачуються комісії
екв.100 EUR
іноземних банків, якщо такі виникають, за
офіційним курсом Національного банку України
0,2%
на день стягнення таких комісій.
(min екв.30
USD - max без ПДВ
екв.100
USD)

комісія банку за рахунок
0,15%
відправника, інші комісії
(min екв.25
- за рахунок одержувача
без ПДВ
USD - max
(SHARE) в Доларах
екв.75 USD)
Плата стягується за кожне платіжне доручення.
США
Сума комісійної винагороди банку відправника
комісія банку за рахунок
0,15%
за
проведення
операції
стягується
у
відправника, інші комісії (min екв.25
без ПДВ національній валюті за курсом НБУ на день
- за рахунок одержувача EUR - max
стягнення комісії. Додатково сплачуються комісії
(SHARE) в Євро
екв.50 EUR)
іноземних банків, якщо такі виникають, за
комісія банку за рахунок
офіційним курсом Національного банку України
відправника, інші комісії
0,15%
на день стягнення таких комісій.
- за рахунок одержувача (min екв.25
без ПДВ
(SHARE) в інших
USD - max
валютах
екв.75 USD)
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2.2.3.7

2.2.3.8

2.2.3.9

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

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

Комісія банку стягується у валюті платежу за
рахунок зменшення суми платежу.з подальшим
30 USD
без ПДВ
її продажем на МВРУ. Для сплати цієї комісії
Клієнт доручає Банку здійснювати продаж
іноземної валюти, перерахованої з рахунку
Клієнта в іноземній валюті на транзитний
30 EUR
без ПДВ
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

Проведення розрахунків
клієнтів з забезпеченням
Плата стягується за кожне платіжне доручення
доставки платежу до
додатково до тарифів, вказаних в п. 2.2.3.1.банку бенефіціара в
без ПДВ 2.2.3.3. Сума комісійної винагороди банку
повній сумі (тип комісії
екв.30 дол.
стягується у національній валюті за офіційним
OUR) :
США
курсом НБУ на день здійснення операції.
в USD
екв.30 євро
в EUR
Термінове виконання
платіжного доручення в
подвійний
Подвійний тариф від тарифу, вказаного в п.
іноземній валюті (дата
без ПДВ
тариф
2.2.3.
валютування не пізніше
Т + 0)
Виконання платіжного
Плата стягується за кожне платіжне доручення
доручення в іноземній
100 грн.
Без ПДВ додатково до тарифів, вказаних в п. 2.2.3.1валюті з конверсією
2.2.3.9
Запити, внесення змін,
100 грн.+
анулювання за
Плата стягується за кожний запит, внесення
комісія
без ПДВ
платежами в іноземній
змін, анулювання.
інших банків
валюті на вимогу клієнта
Оформлення запиту до
НБУ для отримання е3000 грн. без ПДВ Плата стягується за кожний запит.
ліміту

2.3.

Валютообмінні операції на МВРУ

2.3.1.

Продаж іноземної
валюти:

0,25%
( min 100
грн.)

2.3.2.

Купівля іноземної
валюти

0,50%
( min 100
грн.)

2.3.3.

Конверсія іноземної

Сума комісійної винагороди банку стягується від
без ПДВ суми гривневого еквіваленту проданої іноземної
валюти за курсом продажу.
Сума комісійної винагороди банку стягується від
без ПДВ суми гривневого еквіваленту купленої іноземної
валюти за курсом купівлі.
без ПДВ Від суми валюти, яка підлягає обміну. Сума
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валюти в іншу іноземну
валюту

2.4.

Касові операції

2.4.1.

Прийом готівки для
зарахування на рахунок:

комісійної винагороди банку стягується
у
національній валюті за офіційним курсом НБУ на
день здійснення операції.

0,50%
(min 100
грн.)

не
В національній валюті:
тарифікуєть
- на власні рахунки
2.4.1.1.
ся
без ПДВ
- третьою особою
0,5%(min 30
грн.;
max 500 грн)
не
2.4.1.2. В іноземній валюті
тарифікуєть
ся
1,00%
min 15 грн.
(до
100’000,00
Видача готівки з рахунку
грн.)
в національній валюті
2.4.2.
без ПДВ
(при безготівковому
0,7%
зарахуванні)
(від
100’000,01
грн.)

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях в
день здійснення касової операції.

Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.
Послуга не тарифікується при умові її надання в
зв’язку з видачою коштів, які надійшли на
рахунок :
- з депозитного рахунку відкритого в Банку;
- з рахунку для обліку нарахованих відсотків за
депозитами відкритого в Банку;
- з кредитного рахунку відкритого в Банку;
- через міжнародні платіжні системи .

Видача готівки з рахунку
в національній валюті
0,5% (min 15
(при безготівковому
грн., max
зарахуванні від клієнтів
5000 грн.)
Плата стягується з поточного рахунку в гривнях.
2.4.2.1. банку при здійсненні
без ПДВ
продажу земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення)
Плата стягується в гривнях за офіційним курсом
1,0%
НБУ на день здійснення касової операції.
min 30 грн.
Послуга не тарифікується при умові її надання в
(до
зв’язку з видачою коштів, які надійшли на
100’000,00
рахунок :
Видача готівки з рахунку
у.е)
- з депозитного рахунку відкритого в Банку;
в іноземній валюті (при
2.4.3.
без ПДВ - з рахунку для обліку нарахованих відсотків за
безготівковому
0,7 %
депозитами відкритого в Банку;
зарахуванні)
(від
- через міжнародні платіжні системи на користь
100’000,01
клієнта в сумі, яка перевищує законодавчо
у.е)
встановлену суму для виплат без відкриття
рахунку;
2.4.4.

Видача готівкових

0,5%

без ПДВ Плата стягується в гривнях за офіційним курсом
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
Тарифи на послуги з розрахункового обслуговування приватних клієнтів
коштів в іноземній
валюті з поточного
рахунку у разі
розміщення на
банківському вкладі
(Депозиту) в
національній валюті без
права дострокового
повернення (в повному
обсязі чи частково)
Депозиту

2.4.5.

Видача готівки з рахунку
моряка в іноземній
валюті (при
безготівковому
зарахуванні)

2.4.6.

Видача готівки з рахунку
в національній та іноз
валютах

2.4.7.

Видача готівкових
коштів з поточного
рахунку Клієнта в касах
відділень Банку у день
звернення Клієнта до
Банку

3.2.

4.

4.1.

4.2.

0,8 %
( min 30
грн.)

1,0%
( min 200
грн.
max 500
грн.)

200 грн.

Плата стягується в гривнях за офіційним курсом
НБУ на день здійснення касової операції.
без ПДВ Тариф застосовується виключно для коштів, які
надійшли як заробітна плата моряків.
Плата стягується у разі надходження коштів
готівкою через касу банку та знаходження на
без ПДВ
рахунку менш 1 (одного) тижня.

Плата стягується у разі якщо сума перевищує
без ПДВ 10 000,00 грн., або еквівалент цієї суми в іншій
валюті, відповідно до офіційного курсу НБУ

CИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК iFOBS

3.

3.1.

НБУ на день здійснення касової операції.
Послуга не тарифікується при умові її надання в
зв’язку з видачою коштів, які надійшли на
рахунок :
- з депозитного рахунку відкритого в Банку;
- з рахунку для обліку нарахованих відсотків за
депозитами відкритого в Банку;
- через міжнародні платіжні системи на користь
клієнта в сумі, яка перевищує законодавчо
встановлену суму для виплат без відкриття
рахунку;

( min 30
грн.)

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).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Комісії за платежі в національній та іноземній валюті, а також інші одноразові комісії підлягають
сплаті Клієнтом або можуть бути списані з рахунку Клієнта в день проведення операції. Комісія за
відкриття рахунку сплачується/списується одноразово протягом місяця, в якому відкрито рахунок.
Комісії, вказані в 1.3.9.2. нараховується щомісячно за період з 01 числа по останній календарний
день поточного місяця та сплачуються/ списуються з рахунку клієнта щомісячно, в останній
робочий день поточного місяця.
Комісія за видачу готівкових коштів з поточного рахунку після здійснення валютообмінної операції
на МВРУ тарифікується відповідно до п.п. 2.4.2.,2.4.3,.2.4.5, в залежності від способу надходження
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