"ЗАТВЕРДЖЕНО" РІШЕННЯМ ТАРИФНОГО
КОМІТЕТУ №1664 ВІД 12.02.2021 р.
Вступають в силу з 22.02.2021 р.

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗРАХУНКОВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "Forex +" *
№
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
ТАРИФ
ПРИМІТКА
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.4.

Операції, що пов'язані з відкриттям (закриттям) рахунків у національній та іноземній валюті
Відкриття рахунків:
Відкриття поточного рахунку
Входить у вартість ведення
Відкриття кожного наступного поточного рахунку
рахунку
Відкриття рахунку для формування Статутного фонду (капіталу)
Переоформлення поточного рахунку у зв'язку з реорганізацією,
200,00 грн.
зміною форми власності, або назви підприємства
Закриття рахунку
100,00 грн.
Ведення рахунку
1 000,00 грн.

мультивалютного
у кожній валюті окремо
без ПДВ
без ПДВ
у кожній валюті окремо
за наявності оборотів (щомісячно)
Процедура перевірки руху коштів за рахунком
здійснюється 1 раз на рік з 01 листопада по 31
грудня. Комісія списується з поточного рахунку
після перебігу кожного року з дати відсутності
руху по поточному рахунку.

1.5.

Комісія за обслуговування рахунку, за яким не здійснюється рух
коштів більше 1 року

В розмірі залишку на рахунку, але
не більше 500,00 грн.

1.6
2.
2.1.

Оформлення довіреності на здійснення операцій по рахунках ФОП
300,00 грн.
Операції, що пов'язані з касовим обслуговуванням клієнтів у національній та іноземній валюті
Видача готівки з поточного рахунку:

2.1.1.

- у національній валюті

2.1.2.

- в іноземній валюті

2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.
3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.4.

2.00% min 20,00 грн.
2,00%

за документ

Комісійна винагорода за видачу готівки з поточного
рахунку 2604 списується з поточного рахунку 2600
згідно до 7 пункту ЗУЮО, у разі, якщо Клієнт не
сплатив її Банку

Еквівалент у гривні за курсом НБУ на день
сплати комісії
включено у п.1.4.

Внесення торгової виручки
безкоштовно
Прийняття готівкових коштів на рахунок юридичної особи в межах
або за домовленістю згідно з умовами
1.0% min. 50,00 грн.
підписаної угоди
Банку без відкриття рахунку
Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків клієнтів за всіма видами рахунків у національній валюті
включено у п.1.4.
Зарахування коштів на рахунок
безкоштовно
включено у п.1.4.
Переказ коштів на рахунки в межах Банку:
безкоштовно
Переказ коштів на рахунки в інші банківські установи :
- по системі "Клієнт-Банк
- за кожен платіж в сумі до 5000,00 грн
0,00 грн.
в операційний (до 16-00) та післяопераційний
- за кожен платіж в сумі від 5000,01 грн до 100 000,00 грн
2,00 грн.
(після 16-00) час
- за кожен платіж в сумі від 100 000,01 грн
11,00 грн.
в післяопераційний час (після 16-00)
- додаткова плата за кожен платіж
17,00 грн.
- на паперовому носії:
- за кожне платіжне доручення

75,00 грн.

- за кожне платіжне доручення

0.75%
min. 75,00 грн. max. 1000,00 грн.

в післяопераційний час (після 16-00)

7,00 грн.

за документ

- завірення платіжного доручення, проведеного через систему "КлієнтБанк", на паперовому носії

в операційний час (до 16-00)

4.
4.1.
4.2.

- завірення платіжного доручення, проведеного через систему "Клієнтза документ
100,00 грн.
Банк", на паперовому носії за оплату судового збору
Розподіл та зарахування на поточний рахунок Клієнта компенсаційних
коштів, одержаних за державними програмами підтримки
Комісія сплачується щоразу при зарахуванні
2 500,00 грн.
компенсаційних коштів
сільгосптоваровиробників України, а також інформування державних
органів про зарахування коштів
Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків клієнтів за всіма видами рахунків у іноземній валюті
включено у п.1.4.
Зарахування коштів на рахунок
безкоштовно
включено у п.1.4.
Переказ коштів на рахунки в межах Банку:
безкоштовно

4.3.

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті за межі України або на інший уповноважений банк України:

3.5.

3.6.

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

0,10%
В доларах США (USD) min USD 30.00 max. USD 200.00 +
комісії інших банків
0,10%
В євро (EUR) min EUR 30.00 max. EUR 200.00 +
комісії інших банків
0,10%
В інших іноземних валютах (TRY, GBP, JPY, RUB та інш.) min USD 30.00 max. USD 200.00 +
комісії інших банків

Еквівалент у гривні за курсом НБУ на
день сплати комісії
Еквівалент у гривні за курсом НБУ на
день сплати комісії
Еквівалент у гривні за курсом НБУ на
день сплати комісії

0,10%

Еквівалент у гривні за курсом НБУ на день
сплати комісії. Комісія списується з поточного
рахунку у національній валюті клієнта.

5.1.1.

Купівля-продаж безготівкової іноземної валюти
Купівля/Продаж іноземної валюти (долари США)* на умовах
TOD:
до 999 999,99 USD

0,15%

5.1.2.

більш 1 000 000,00 USD

0,10%

* комісія за купівлю / продаж / конвертацію
TRY становить 0%
від суми кожної операції
Еквівалент у гривні за курсом угоди на день
сплати комісії

4.4.
5.
5.1.

Конвертація іноземної валюти в іншу іноземну валюту:
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ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗРАХУНКОВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "Forex +" *
№
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
ТАРИФ
ПРИМІТКА
5.2.

Операції, що пов'язані з відкриттям (закриттям) рахунків у національній та іноземній валюті
Купівля/Продаж іноземної валюти (євро)* на умовах TOD:

5.2.1.

до 999 999,99 EUR

0,15%

5.2.2.

більш 1 000 000,00 EUR

0,10%

5.3.1.

Купівля/Продаж іноземної валюти ( російських рублів,
англійських фунтів стерлінгів та т.ін.)* на умовах TOD:
до 999 999,99 USD

5.3.2.

більш 1 000 000,00 USD

5.3.

5.4.

0,15%
0,10%

Додаткова комісія за операції на умовах TOM/SPOT:

+0.1% (min. 1 500,00 грн)

5.5.
5.5.1.

Додаткова комісія за операції FORWARD/NDF:
до 100 000,00 USD

+0.2% (min. 1 500,00 грн)

5.5.2.

більше 100 000.01 USD

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1
6.4.
6.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.

+0.1%

* комісія за купівлю / продаж / конвертацію
TRY становить 0%
від суми кожної операції
Еквівалент у гривні за курсом угоди на день
сплати комісії
* комісія за купівлю / продаж / конвертацію
TRY становить 0%
від суми кожної операції
Еквівалент у гривні за курсом угоди на день
сплати комісії
Еквівалент у гривні за курсом угоди на день
сплати комісії
від суми кожної операції
Еквівалент у гривні за курсом угоди на день
сплати комісії

Операції, що пов'язані із супроводженням програмного комплексу системи "Клієнт - Банк"
без ПДВ
Підключення до системи "Клієнт-Банк"
250,00 грн.
без ПДВ
Підключення додаткового користувача до системи "Клієнт-Банк"
200,00 грн.
без ПДВ
Позапланова заміна ключів з ініціативи клієнта
200,00 грн.
Позапланова заміна ключів з ініціативи клієнта у зв’язку з переходом
без ПДВ
безкоштовно
на систему iFobs
Підготовка та оформлення електронних ключів на захищеному носії
без ПДВ
1 000,00 грн.
(Token)
за наявності оборотів (щомісячно)
Обслуговування системи "Клієнт-Банк"
безкоштовно
не є обов’язковими та надаються за бажанням клієнта
SMS послуги при роботі з системою "Клієнт-Банк"
SMS інформування про кожну транзакцію, що здійснена через
0,50 грн
систему "Клієнт-Банк"
0,50 грн
SMS підтвердження входу у систему "Клієнт-Банк"
SMS інформування про надіслані через систему "Клієнт-Банк"
0,50 грн
документи
Операції, що пов'язані з обслуговуванням кредитів від нерезидентів/кредитів нерезидентам
Підготовка листів до НБУ по оформленню/переоформленню/
за документ
2 000,00 грн.
внесенню змін до реєстраційних документів для ліцензій та/або
кредитів
щомісячно, за кожний кредит
Супроводження кредитів від нерезидентів/кредитів нерезидентам
300,00 грн.
Операції повязані з обслуговуванням карткових продуктів та торгового еквайрингу
Зарахування заробітної плати

8.1.1

- платіжні картки Maestro

0.50%

від суми фонду заробітної плати

8.1.2
8.1.3

- платіжні картки MasterCard Debit
- платіжні картки MasterCard Debit Premium
- додаткова комісія за зарахування після 16:00 (за наявності технічної
можливості)

0.75%
1.00%

від суми фонду заробітної плати

8.1.4
8.2.

300,00 грн.

Обслуговування рахунку платіжної картки MasterCard Business

від суми фонду заробітної плати

300,00 грн.
протягом першого строку
дії основної картки

Oплата платіжною карткою через ПОС-термінал:
- платіжні картки Visa, MasterCard, емітовані
від суми операції
1.50%
АТ «Укрексімбанк», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
від суми операції
8.3.2.
2.50%
- платіжні картки Visa, MasterCard інших банків
Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів у національній та іноземній валюті
9.
Повернення переказів/повторне прийняття/зміна реквізитів/запити:
9.1.
за документ
50,00 грн.
9.1.1.
- у національній валюті
USD/EUR 25.00 +
Еквівалент у гривні за курсом НБУ на день
9.1.2.
- в іноземній валюті
сплати комісії
комісії інших банків
Виписки по рахунку:
9.2.
за наявності оборотів (щомісячно)
9.2.1.
- регулярні, завірені Банком
100,00 грн.
за документ (при наявності запиту)
9.2.2.
- додаткові
250,00 грн.
Надання довідок:
9.3.
за довідку
9.3.1.
- довідка про наявність відкритого рахунку
100,00 грн.
за довідку
9.3.2.
- довідка про зміну відкритого поточного рахунку на IBAN
безкоштовно
- довідка про рух коштів в національній/іноземній валюті по рахунку
9.3.3.
Клієнта:
за довідку
9.3.3.1.
* Протягом 1 робочого дня
250,00 грн.
за довідку
9.3.3.1.
* Протягом 3 робочих днів
200,00 грн.
за довідку
9.3.4.
- довідка за запитами аудиторських фірм
500,00 грн.
- довідка щодо стану розрахунків за зовнішньоекономічними
за довідку
9.3.5.
350,00 грн.
контрактами Клієнтів Банку
- довідка щодо дозволу виїзду за кордон транспортного засобу, що
за довідку
9.3.6.
500,00 грн.
знаходиться в заставі Банку, за кожні 30 днів
за довідку
9.3.7.
- довідка щодо згоди Банку на заставу / іпотеку другої черги
5 000,00 грн.
- довідка про відсутність заборгованості за кредитом, надання
за довідку
9.3.8.
інформації щодо договорів фінансової поруки, договорів застави та
300,00 грн.
інших зобов'язань перед Банком
8.3.

8.3.1.
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ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ - СУБ'ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗРАХУНКОВОКАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "Forex +" *
№
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
ТАРИФ
ПРИМІТКА
Операції,
з відкриттям
(закриттям)
рахунків(ву т.ч.
національній та іноземній валюті
- довідкащо
пропов'язані
стан заборгованості
та розрахунки
за кредитом
довідки щодо оборотів/залишків на рахунках обліку кредиту та
500,00 грн.
відсотків, сум компенсації відсотків, інші довідки щодо кредитних
операцій)
9.3.10.
- інші довідки
9.3.10.1.
* Протягом 1 робочого дня
300,00 грн.
9.3.10.2.
* Протягом 3 робочих днів
200,00 грн.
Інші послуги:
9.4.
- надання дублікату договору (правочину) Клієнту Банку, який є
9.4.1.
стороною за таким договором (правочином), в тому числі договорів
500,00 грн.
фінансування та договорів забезпечення
9.4.2.
- надання дублікатів касових документів
200,00 грн.
Розгляд/узгодження запропонованого Клієнтом договору страхування
9.5.
1 000,00 грн.
з неакредитованою Банком страховою компанією
Розрахунок ринкової (справедливої) вартості майна, що є предметом
9.6.
застави або пропонується в заставу (за відсутності оцінки, проведеної
за домовленістю, в т.ч. ПДВ
оціночною компанією)
Оформлення нестандартного банківського договору (українською
9.7.
950,00 грн.
мовою), за письмовим запитом Клієнта
9.8.
Виписка чекової книжки
150,00 грн.
9.9.
Продаж бланків векселів
200,00 грн.
9.10.
Копія СВІФТ-повідомлення
100,00 грн.
9.3.9.

9.11.
9.12.
9.13.
10.
10.1
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.

Надання інформації на прохання клієнта на адресу інших установ:
листи, запити, підтвердження, факси, електронні повідомлення і т.і.

200,00 грн.

Відправлення документів спецзв'язком або кур'єрською поштою на
200,00 грн. + витрати на доставку
прохання клієнта
Допомога в оформленні платіжних документів на прохання клієнта
100,00 грн.
Підготовка звітів
Комісія за оформлення щомісячних звітів за формою 503 та 504
100,00 грн.
Внесення змін до юридичної справи клієнта (зміна кведів,
розпорядника рахунку, власника, кінцевого бенефіціара,
300,00 грн.
юридичної адреси тощо)
Зміна тарифного пакету
Тарифний пакет Standard
безкоштовно
Тарифний пакет Business PRO
безкоштовно
Тарифний пакет Development
безкоштовно

за довідку

за довідку
за довідку

за дублікат
за дублікат
(в т.ч. ПДВ)

(в т.ч. ПДВ)

за одну сторінку документа (в т.ч. ПДВ)
за документ (в т.ч. ПДВ)
за бланк (в т.ч. ПДВ)
за документ
за документ

за пакет
за документ
щомісячно

за операцію
разово
разово
разово

* Річний дохід від будь-якої діяльності, згідно Звіту про фінансові результати (код рядку 2000) перевищує суму, еквівалентну 20 млн. Євро, визначену за
офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду
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