
N/N Найменування послуг ПДВ Примітки

1.

1.1.

1.1.1.  Відкриття поточного рахунку в національній валюті без ПДВ

1.1.2.  Відкриття поточного рахунку в кожній наступній валюті 

1.1.3.  Відкриття рахунку для формування статутного фонду

1.1.4.
 Відкриття рахунку для зі спеціальним режимом використання – 2604 «Цільові кошти 

на вимогу суб’єктів господарювання»

1.2. Ведення  поточного рахунку (за умови здійснення операцій) без ПДВ
Сплачується щомісячно за умови наявності 

руху коштів по рахунку **

1.2.1.
Ведення рахунків зі спеціальними режимами використання – 2604 «Цільові кошти на 

вимогу суб’єктів господарювання» (за умови здійснення операцій)
без ПДВ

Сплачується щомісячно за умови наявності 

руху коштів по рахунку **

1.3. Закриття  поточного рахунку

1.3.1. У випадку ліквідації підприємства, переоформлення рахунку

1.3.2. В інших випадках за ініціативою клієнта без ПДВ

1.3.3. За ініціативою банку згідно з умовами договору банківського рахунку без ПДВ

1.4. Надання виписок по рахункам Клієнта, а також SWIFT-повідомлень

1.5. 

1.5.1. Дублікатів виписок та SWIFT-повідомлень без ПДВ За кожен дублікат

1.5.2. Довідок про наявність поточного рахунку, формування статутного фонду без ПДВ За кожну довідку

1.5.3. 
Довідки про обіг коштів по рахнках Клієнта з розбивкою по місяцях, за кредитними та 

зовнішньоекономічними операціями
без ПДВ За кожну довідку

1.5.4. Довідки для аудиторської перевірки Клієнта без ПДВ За кожну довідку

1.5.5. Консолідованої виписки за місяць без ПДВ За кожну виписку

1.5.6. Довідка для митного оформлення експортно-імпортних операцій без ПДВ За кожну довідку

1.5.7. Надання інших довідок без ПДВ За кожну довідку

1.5.8. 
Надання завірених банком копій документів, на підставі яких відкривається поточний 

рахунок
без ПДВ

1.5.9. Видача довідок для вивезення валюти за кордон без ПДВ За кожну довідку

1.5.10.

Надання довідки про стан розрахунків за зовнішньоекономічним договором в разі 

переведення такого договору на обслуговування до іншого банку (на запит клієнта 

або іншого банку з дозволу клієнта)

без ПДВ За кожну довідку

1.6. 

- поштою без ПДВ

- засобами спецзв’язку без ПДВ

1.7. Надання SMS-інформування про стан поточного рахунку без ПДВ Щомісячно, за кожен телефонний номер

2. 

2.1.     Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:

2.1.1. 

- за межі Банку без ПДВ

- в системі Банку *** без ПДВ

2.1.2.

- за межі Банку без ПДВ
За кожен оброблений документ, стягується 

в день проведення платежу

- в системі Банку

2.1.3.

- за межі Банку без ПДВ

- в системі Банку *** без ПДВ

2.1.4.

- за межі Банку без ПДВ
За кожен оброблений документ, стягується 

в день проведення платежу

- в системі Банку

2.2. Зарахування коштів на рахунок Клієнта За кожен оброблений документ

2.3. Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта без ПДВ За кожне платіжне доручення

2.4. 
Уточнення реквізитів платежу, розслідування по платежах (за письмовою заявою 

Клієнта)
без ПДВ

2.5.

2.5.1. Внесення готівкових коштів на рахунок

2.5.2.
Прийом готівкових платежів за товари (послуги) на користь юридичних осіб-клієнтів з 

якими Банк має відповідну угоду.
без ПДВ

2.5.3. Видача готівкових коштів з  каси Банку:

- до 150 000,00 грн. (включно) без ПДВ

- від 150 000,01 грн. без ПДВ

2.5.4. Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заявкою клієнта ***** без ПДВ

2.5.5. Оформлення чекової книжки без ПДВ За кожну чекову книжку

2.5.6. Реалізація вексельних бланків за заявою Клієнта в т.ч. ПДВ За кожен бланк

2.5.7.
Прийом готівкових коштів на користь суб'єктів господарювання, з якими Банк має 

відповідну угоду, за рішенням Тарифного комітету
без ПДВ

3. 

3.1. Підключення до системи "SrCIA" без ПДВ Сплачується у день підключення

3.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA" без ПДВ

3.3. Плата за перегенерацію ключів з ініціативи клієнта до системи "SrCIA" без ПДВ Сплачується у день перегенерації

3.4. Підключення до системи “Клієнт-Банк” без ПДВ Сплачується у день підключення

3.5. Встановлення додаткового АРМ "Клієнт" без ПДВ
За кожне додаткове місце, сплачується в 

день встановлення

3.6. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк" без ПДВ

3.7. Плата за перенесення системи КБ на інший комп’ютер, переустановку АРМ "Клієнт" без ПДВ
Сплачується у день 

перенесення/переустановки

3.8. 
За усунення наслідків, що виникли з вини клієнта і привели систему до 

непрацездатності у використанні з виїздом фахівця банку
без ПДВ За кожен виїзд

3.9. 

За повторну установку (впровадження) АРМ “Клієнт” після тимчасового відключення 

за заявою клієнта, якщо таке відключення було здійснене на строк більше 3-х місяців 

поспіль, або більше  3-х місяців протягом одного року користування Клієнтом АРМ 

без ПДВ Сплачується у день впровадження

3.10. Плата за перегенерацію ключів з ініціативи клієнта до системи "Клієнт-Банк" без ПДВ Сплачується у день перегенерації

4.

4.1. 

30,00 грн.

Від суми видачі

 Ведення рахунків

включено у вартість ведення рахунку

включено у вартість ведення рахунку

150,00 грн.

Розрахунково-касові операції в національній валюті

 200,00 грн.

 100,00 грн.

Розмір комісійної винагороди *

120,00 грн.

включено у вартість ведення рахунку

60,00 грн.

Відкриття рахунку 

У розмірі залишку на рахунку, але не 

більше 2000,00 грн.

включено у вартість ведення рахунку

50,00 грн.

200,00 грн.

включено у вартість  ведення рахунку

200,00 грн.

Компенсація витрат за відправку виписок та інших документів засобами спецзв’язку:

Сума фактичних витрат

120,00 грн.

100,00 грн.

500,00 грн.

Сума фактичних витрат

50,00 грн.

15,00 грн. (за один документ), але не 

більше 120,00 грн. (за пакет документів)

50,00 грн.

Видача довідок, дублікатів виписок , копій документів по письмовій заяві  Клієнта по рахункам:

100,00 грн.

20,00 грн.

25,00 грн.

0,5%, мінімум 10 грн.

50,00 грн.

25,00 грн.

1,0%

2,50 грн.

включено у вартість ведення рахунку

включено у вартість ведення рахунку

На паперовому носії (для платежів, які проведено після 17:00) ****:

включено у вартість ведення рахунку

0,8%

В системі «Клієнт-банк» або в системі "SrCIA" (для платежів, які проведено після 17:00) ****:  

50,00 грн.

включено у вартість ведення рахунку

20,00 грн.

50,00 грн.

Касові операції

включено у вартість ведення рахунку

20,00 грн.

1,0% (min 30,00 грн.)

30,00 грн.

50,00 грн.

200,00грн.

10 грн. за 1 один платіж

включено у вартість ведення рахунку

Сплата банком відсотків на залишки коштів на поточних рахунках

Дистанційне обслуговування 

60,00 грн.

200,00 грн.

200,00 грн.

30,00 грн.

Нарахування відсотків по залишкам коштів на поточних рахунках клієнтів, відкритих у національній валюті (бал.рах. 2600/2650), 

за окремим рішенням КУАП:

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

0,1% (min 20,00 грн. max 250,00 грн.)

В системі «Клієнт-банк» або в системі "SrCIA" (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):  

За кожен оброблений документ, стягується 

в день проведення платежу

На паперовому носії (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):

За кожен оброблений документ, стягується 

в день проведення платежу



- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перевищує 25 тис.грн. 

- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перевищує 50 тис.грн.

- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перевищує 100 тис.грн

5. 

5.1. Зарахування коштів на рахунок клієнтів 

5.2. 

          OUR без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-

кореспондентів сплачуються відправником. 

Комісія сплачується в гривневому 

еквіваленті по курсу НБУ на дату 

здійснення переказу, згідно тарифів

          BEN                                                                          без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-

кореспондентів сплачуються отримувачем. 

Комісії утримуються із суми платежу в 

іноземній валюті в день здійснення 

переказу

          SHA без ПДВ

Відправник сплачує комісію ПАТ "БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" згідно 

тарифів ( у грн. еквіваленті по курсу НБУ на 

дату здійснення переказу), комісії 

іноземних банків-кореспондентів 

утримуються із суми переказу в іноземній 

валюті в день здійснення переказу

          OUR без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-

кореспондентів сплачуються відправником. 

Комісія сплачується в гривневому 

еквіваленті по курсу НБУ на дату 

здійснення переказу, згідно тарифів

          BEN без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-

кореспондентів сплачуються отримувачем. 

Комісії утримуються із суми платежу в 

іноземній валюті в день здійснення 

переказу

          SHA без ПДВ

Відправник сплачує комісію ПАТ "БАНК 

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" згідно 

тарифів ( у грн. еквіваленті по курсу НБУ на 

дату здійснення переказу), комісії 

іноземних банків-кореспондентів 

утримуються із суми переказу в іноземній 

валюті в день здійснення переказу

в рублях Росії без ПДВ
Cплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення переказу

в Польських злотих без ПДВ
Cплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення переказу

5.3. Проведення платежу в системі Банку

5.4. Анулювання переказу по письмовій заяві Клієнта без ПДВ
Cплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення анулювання

5.5.

Уточнення умов переказу Клієнта по запиту банку-кореспондента, розслідування по 

платежах, відправлених із Банку та по платежах, що надійшли на користь клієнтів 

Банку

без ПДВ
Cплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення операції

5.6.
Оформлення платіжного доручення , заяви на купівлю-продаж валюти на прохання 

клієнта
без ПДВ За кожне доручення/заяву

5.7. Видача готівки на відрядження за кордон без ПДВ
Від гривневого еквіваленту суми видачі, 

розрахованого по курсу НБУ на дату видачі

6. 

6.1.

- до 50 000,00 одиниць

- від 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

- від100 000,01 до 500 000,00 одиниць

- від 500 000,01 одиниць

6.2.

- до 100 000,00 одиниць

- від100 000,01 до 500 000,00 одиниць

- від 500 000,01 одиниць

6.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу без ПДВ

Від гривневого еквіваленту суми конверсії, 

розрахованого по курсу НБУ на дату 

здійснення операції

7. 

7.1. 

7.1.1.

Перевірка документів та надання письмової згоди на обслуговування/продовження/ 

припинення договорів кредитів (позик) нерезидентів або позик нерезидентам, а також 

внесення змін до них

без ПДВ

7.1.2. 
Розрахункове обслуговування за договорами кредитів (позик) нерезидентів або позик 

нерезидентам
без ПДВ Щомісячно

7.1.3. Підготовка та надання довідок щодо кредитів (позик) від нерезидентів без ПДВ За кожну довідку

7.1.4.

Участь банку у підготовці щомісячної звітності (звіт за формою 503 "Звіт про 

залучення на обслуговування кредиту за договором з нерезидентом", звіт за формою 

504 "прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з 

нерезидентом")

в т.ч. ПДВ Щомісячно

Від гривневого еквіваленту суми купівлі, 

розрахованого по курсу НБУ на дату купівлі

Від гривневого еквіваленту суми продажу, 

розрахованого по курсу НБУ на дату 

продажу

Купівля іноземної валюти на УМВР                                                                                                           

0,35%

0,30%

0,15%

0,20%

0,15%

0,25%

без ПДВ

без ПДВ

Продаж  іноземної валюти на УМВР                                                                                                                                                 

250 грн.

Біржові операції (на МВРУ)

0,20%

Розрахунково-касові операції в іноземній валюті.

0% - 2 % річних

включено у вартість ведення рахунку

0,2% від суми переказу, але min 30 USD, 

max 100 USD

0% -1 % річних

0% - 1,5 % річних

в доларах США

Обслуговування кредитів від нерезидентів:

250 грн.

0,1% від суми min 300 RUB max 1000 RUB  

15 USD

Тариф не передбачено

60 USD

60 USD за одну операцію

50 грн.

300 грн.

Інші послуги Банку

2%

0,50%

1000 грн.

Сплачується за звітний місяць в останній 

робочий день місяця

70 USD

70 USD

0,2% від суми переказу, але min 30 EUR, 

max 200 EUR

30 EUR

30 EUR

в вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США

Переказ коштів



** - рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними в межах Банку

***** - для Волинського Регіонального відділення діє тариф "Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заявкою клієнта" в розмірі 2%  від суми обміну +300 грн. (без ПДВ)

*** - не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитам та відсоткам за ними, поповнення власних рахунків в Банку, сплати комісійної винагороди Банку, 

здійснення купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти

* - комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт

**** - тариф вступає в дію з 01.11.2018 року. До 01.11.2018 року даний тариф сплачується у розмірі тарифу за платежі, які проведено до 17:00 (включно)


