"APPROVED" BY THE DECISION OF THE TARIFF
COMMITTEE #1664 DATED 12.02.2021.
VALID FROM 22.02.2021

ТАРИФИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДОКУМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ
TARIFFS FOR DOCUMENTARY OPERATIONS
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ

NAME OF OPERATION

Guarantees

Гарантії

Undertaking guarantee

Надання гарантійного зобов`язання
0,2% (min USD 50.00 max USD 250.00)

Fee for the issuance of covered guarantee
Fee for the maintaining of covered guarantee
(amount of guarantee up to
UAH 1 000 000.00)
Fee for the maintaining of covered guarantee
(amount of guarantee more than
UAH 1 000 00.01)

2,5% p.a (min. USD 50.00)

0,75% p.a (min. USD 50.00)
0,2% (min USD 200,00 max USD 1 000,00)

Fee for the issuance of uncovered guarantee
Fee for the bank obligation of uncovered
guarantee secured by a deposit in national
currency (amount of guarantee up to
UAH 1 000 000.00)
Fee for the bank obligation of uncovered
guarantee secured by a deposit in national
currency (amount of guarantee more than
UAH 1 000 00.01)
Fee for the bank obligation of uncovered
guarantee secured by a deposit in foreign
currency (amount of guarantee up to
UAH 1 000 000.00)
Fee for the bank obligation of uncovered
guarantee secured by a deposit in foreign
currency (amount of guarantee more than
UAH 1 000 00.01)
Fee for the bank obligation of uncovered
guarantee secured by other type of collateral

Комісія за надання покритої гарантії
Комісія за обслуговування покритої гарантії (сума
гарантії до
1 000 000,00 грн)
Комісія за обслуговування покритої гарантії (сума
гарантії понад
1 000 000,01 грн)
Комісія за надання непокритої гарантії

0,2% (min USD 50,00 max USD 250,00)
2,5% річних (min USD 50,00)

0,75% річних (min USD 50,00)
0,2% (min USD 200,00 max USD 1 000,00)

4,5% p.a (min USD 50.00)

Комісія за обслуговування гарантії, забезпеченої
депозитом в національній валюті (сума гарантії до
1 000 000,00 грн)

4,5% річних (min USD 50,00)

3,5% p.a (min USD 50.00)

Комісія за обслуговування гарантії, забезпеченої
депозитом в національній валюті (сума гарантії
понад
1 000 000,01 грн)

3,5% річних (min USD 50,00)

3% р.a (min USD 50.00)

Комісія за обслуговування гарантії, забезпеченої
депозитом в іноземній валюті (сума гарантії до
1 000 000,00 грн)

3% річних (min USD 50,00)

2% р.a (min USD 50.00)

Комісія за обслуговування гарантії, забезпеченої
депозитом в іноземній валюті (сума гарантії до
1 000 000,00 грн)

2% річних (min USD 50,00)

subject for separate agreement

Комісія за обслуговування гарантії, забезпеченої
іншим видом забезпечення

предмет окремої угоди

Advising guarantee

Авізування гарантії

Advising guarantee without any obligation of
our bank
Advising of guarantee amendment (for each
amendment)

0,1% (min USD 20.00 max USD 500.00)

Авізування гарантії без зобов'язань з боку нашого
банку

0,1% (min USD 20,00 max USD 500,00)

USD 50.00

Авізування змін по гарантії (за кожну зміну)

USD 50,00

Fee for passing the request of payment from
beneficiary to the issuing bank

USD 50.00

Комісія за передачу вимоги платежу по гарантії
від бенефіціара на адресу банку, що надав
гарантію

USD 50,00

Cancellation of guarantee prior to expiry

USD 50.00

Скасування гарантії до закінчення терміну її дії

USD 50,00

Other commissions for guarantee obligations
0,2% (min USD 50.00 max USD 1 000.00)

Increase the amount of the guarantee
Issue of guarantee amendment (for each
amendment)

USD 50.00
0,2% (min USD 50.00 max USD 500.00)

Payment according to the guarantee obligation

Інші комісії за гарантійними зобов'язаннями
Збільшення суми гарантії
Внесення інших зміни до гарантії (за кожну зміну)
Платіж згідно вимоги по гарантії

Cancellation of guarantee prior to expiry

USD 50.00

Скасування гарантії до
закінчення терміну її дії

Answers to requests for guarantees

USD 20.00

Надання відповідей на запити по гарантіям

Fast issuance of guarantee (3 or less banking
days from the date of application)

In the amount of the total amount of Прискорене надання гарантії (за 3 та менше
commissions for undertaking guarantee банківських днів від моменту подачі заявки)

Fee for the issuance of a duplicate guarantee

USD 20.00

Sending payment documents between banks

According to the price of the courier
service

Комісія за видачу дубліката гарантії
Пересилка платіжних документів між банками

Documentary Letters of Credit

Документарні акредитиви

Import Letter of Credit (L/C)

Імпортний акредитив:

Pre-advising of L/C
Fee for the issuance of covered L/C
Fee for the maintaining of covered L/C
Fee for the issuance of covered L/C

USD 50.00
0.2% (min USD 50.00 max USD 1 000.00)
0.1% р.a (min USD 50.00)
0.2% (min USD 100.00 max USD 2 000.00)

Fee for the bank obligation of uncovered L/C
secured by a deposit in national currency

3.5% р.a (min USD 50.00)

Fee for the bank obligation of uncovered L/C
secured by a deposit in foreign currency

2% р.a (min USD 50.00)

Fee for the bank obligation of uncovered L/C
secured by other type of collateral

subject for separate agreement

Increase the amount of the L/C
Cancellation of L/C and other amendments
Fee for amendments (if no other fee is
deducted for such amendment)
Verification of documents

17.02.2021

0.2% of increase amount
(min USD 50.00 max USD 1 000.00)
USD 30.00
USD 50.00 for each amendment
0.2% (min USD 50.00 max USD 1 000.00)

Попереднє повідомлення про акредитив
Комісія за відкриття покритого акредитиву
Комісія за обслуговування покритого акредитиву
Комісія за відкриття непокритого акредитиву
Комісія за обслуговування акредитиву,
забезпеченого депозитом в національній валюті
Комісія за обслуговування акредитиву,
забезпеченого депозитом в іноземній валюті
Комісія за обслуговування акредитиву,
забезпеченого іншим видом забезпечення
Збільшення суми акредитиву
Анулювання акредитиву
Комісія за внесення змін (якщо за таку зміну не
утримується інша комісія)
Перевірка документів

0,2% (min USD 50,00 max USD 1 000,00)
USD 50,00
0,2% (min USD 50,00 max USD 500,00)
USD 50,00
USD 20,00
У розмірі загальної суми комісій за надання
гарантійного зобов'язання
USD 20,00
Згідно з тарифами кур'єрської служби

USD 50,00
0,2% (min USD 50,00 max USD 1 000,00)
0,1% річних (min USD 50,00)
0,2% (min USD 100,00 max USD 2 000,00)
3,5% річних (min USD 50,00)

2% річних (min USD 50,00)

предмет окремої угоди
0,2% від суми різниці
(min USD 50,00 max USD 1 000,00)
USD 30,00
USD 50,00 за кожну зміну
0,2% (min USD 50,00 max USD 1 000,00)
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NAME OF OPERATION
Fee
for discrepancies in documents (charged
Guarantees
to the beneficiary)

USD 50.00
for each set of documents

Commission for payments and/or negotiation
and /or taking up documents

0.15% (min 50.00 USD max 200.00 USD)

Deferred payment
Sending documents

Export L/C
Pre-advice of L/C
L/C advising
Increase the amount of the L/C
Cancellation of L/C and other amendments
Fee for amendments (if no other fee is
deducted for such amendment)
Fee for payment under the L/C
Verification of documents under L/C
Fee for confirmation of L/C
Transfer of transferable L/C to other
beneficiary
Negotiation of documents
Fee for discrepancies in documents (charged
to the beneficiary)
Sending documents

0.2% (min USD 50.00 max USD 250.00)
According to the price of the courier
service
USD 50.00
0.1% (min USD 50.00 max USD 500.00)
0.1% of increase amount
(min 20.00 USD max 100.00 USD)
USD 30.00
USD 50.00 for each amendment
0.2% (min USD 50.00 max USD 300.00)
0.2% (min USD 50.00 max USD 1 000.00)
subject for separate agreement
0.2% (min USD 50.00 – max USD
500.00)
subject for separate agreement
USD 50.00
for each set of documents
According to the price of the courier
service

Documentary collection

Плата
за розбіжності в документах (стягується з
Гарантії
бенефіціара)
Комісія за платіж за акредитивом та/або за
негоціацію документів та/або за прийом-обробку
документів

0,2% (min USD 50,00 max USD 250,00)

Відправка документів

Згідно з тарифами кур'єрської служби

Експортний акредитив
Попереднє повідомлення про акредитив
Авізування акредитиву
Збільшення суми акредитиву
Скасування акредитиву
Комісія за внесення змін (якщо за таку зміну не
утримується інша комісія)
Комісія за виконання платежу за акредитивом
Перевірка документів за акредитивом
Комісія за підтвердження
Переказ трансферабельного акредитива на
користь іншого бенефіціара
Негоціація документів
Плата за розбіжності в документах (стягується з
бенефіціара)
Відправка документів

Експортне інкасо
Обробка і підготовка до відправлення документів
по інкасо (тариф включає контроль зарахування
коштів з інкасо та телекомунікаційні витрати)

0,15% (min USD 50,00 max USD 500,00)

Fee for amendments

USD 40.00

Fee for the requests for collection operation

USD 25.00

Import collection
0.1% (min USD 50.00 –
max USD 500.00)

Passing of documents for payment under
collection conditions/ returning of documents
under collection without utilization

0,2% (min USD 50,00 max USD 250,00)

Fee for amendments

USD 40.00

Fee for the requests for collection operation

USD 25.00

Additional Expenses

17.02.2021

USD 50,00 за кожну зміну
0,2% (min USD 50,00 max USD 300,00)
0,2% (min USD 50,00 max USD 1 000,00)
предмет окремої угоди
0.2% (min USD 50.00 – max USD 500.00)
предмет окремої угоди
USD 50,00
за кожний комплект документів
Згідно з тарифами кур'єрської служби

Комісія за внесення змін
Комісія за здійснення запитів, уточнень по інкасо
в інші банки

0,15% (min USD 50,00 max USD 500,00)
USD 40,00
USD 25,00

Імпортне інкасо

Advising documents under collection

Fee for signatures verification

USD 50,00
0,1% (min USD 50,00 max USD 500,00)
0,1% від суми різниці
(min 20,00 USD max 100,00 USD)
USD 30,00

Документарне інкасо

Export collection

SWIFT/Telex messages

0,15% (min 50,00 USD max 200,00 USD)

Відстрочений платіж

Prosessing of documents under collection
(including control of receiving funds under
collection and telecommunicational charges)

Sending documents

USD 50,00
за кожний комплект документів

Авізування документів по інкасо
Передача документів по інкасо на платіж з
використанням останнього згідно з умовами
інкасо/ повернення документів по інкасо без
виконання
Комісія за внесення змін
Комісія за здійснення запитів, уточнень по інкасо
в інші банки

0.1% (min USD 50.00 –
max USD 500.00)
0,2% (min USD 50,00 max USD 250,00)
USD 40,00
USD 25,00

Додаткові витрати
According to the price of the courier
service
USD 25.00 (message)
USD 15.00

Відправка документів
SWIFT/Telex повідомлення
Комісія за перевірку підписів

Згідно з тарифами кур'єрської служби
USD 25,00 (повідомлення)
USD 15,00
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