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Тарифний пакет "Вигідний" для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців *  

з акційними умовами за Безготівкове перерахування коштів за межі банку в іноземній валюті (OUR) 

-VISA B2B Connect  

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди**  ПДВ Примітки 

  Вартість пакету***  
включено в вартість ведення рахунків у 
національній та/або іноземних валютах 

    

1. Ведення рахунків       

1.1. 

Відкриття рахунку 
   

Відкриття поточного рахунку в національній валюті 1 грн.**** 
без 

ПДВ 
 

Відкриття поточного рахунку в кожній наступній валюті 
Включено у вартість ведення рахунку   

Відкриття рахунку для формування статутного фонду 
Включено у вартість ведення рахунку   

Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання – 

2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання» Включено у вартість ведення рахунку   

1.2. 

Ведення поточних рахунків (за умови здійснення операцій 

хоча б по одному з рахунків) 

 

200,00  грн.*****  
без 

ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови наявності руху 

коштів по рахунку****** 

 

1.3. 
Комісія за перехід на обслуговування за іншим тарифним 

пакетом 

 

Включено у вартість ведення рахунку 

без 

ПДВ  

У випадку відсутності валютних платежів 

протягом 6 міс. - діючий тарифний пакет 

автоматично змінюється на ТП "Універсальний"  

1.4. 
Щомісячна комісія за обслуговування неактивного рахунку в 

рамках пакету послуг 
Включено у вартість ведення рахунку     

1.5. 
Закриття за ініціативою клієнта всіх рахунків у національній 

та/або іноземних валютах 
100,00 грн.  

без 

ПДВ 

Комісія сплачується за кожний закритий рахунок 

в день його закриття 

1.6. Закриття поточного рахунку за ініціативою банку 
У розмірі залишку на рахунку, але не більше 

 2 000,00 грн 

без 

ПДВ 
  

2 Використання систем дистанційного обслуговування  

2.1. Підключення до системи дистанційного обслуговування  Включено у вартість ведення рахунку     

2.2. 
Щомісячне обслуговування системи «Клієнт-Інтернет-Банк 

(«iFOBS») 
Включено у вартість ведення рахунку     

3 Безготівкові платежі в національній валюті 

3.1. 
Зарахування безготівкових коштів на рахунок в національній 

валюті на рахунок клієнта 
Включено у вартість ведення рахунку     

3.2. 

Проведення платежів у національній валюті за допомогою 

системи дистанційного обслуговування на користь клієнта 

юридичної особи (в т.ч.ФОП) іншого банку в операційний час 

3,00 грн 
без 

ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в день 

проведення платежу 

Додаток 1 



(до 17:00) 

3.3. 

Проведення платежів у національній валюті за допомогою 

системи дистанційного обслуговування на користь іншої 

юридичної особи (в т.ч.ФОП) в межах банку в операційний час 

та післяопераційний час. 

Включено у вартість ведення рахунку     

3.4. 

Проведення платежів у національній валюті на паперовому 

носії  на користь клієнтів фізичних осіб (рах.2620) в 

операційний  час  (до 17-00 (включно)   
без 

ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в день 

проведення платежу 

- за межі Банку 1% (min 100,00 грн. max 350,00 грн.) 
без 

ПДВ 
За кожен оброблений документ, стягується в 

день проведення платежу 
- в системі Банку  1% (min 50,00 грн. max 250,00 грн) 

без 

ПДВ 

3.5.  

Проведення платежів у національній валюті на паперовому 

носії  на користь клієнтів фізичних осіб (рах.2620) в 

післяопераційний час  (після 17-00)  
   

- за межі Банку 1% (min 100,00 грн. max 350,00 грн.) 
без 

ПДВ 
За кожен оброблений документ, стягується в 

день проведення платежу 
- в системі Банку   1% (min 50,00 грн. max 250,00 грн) 

без 

ПДВ 

3.6. 

Проведення платежів у національній валюті за допомогою 

системи дистанційного обслуговування на користь клієнтів 

фізичних осіб (рах.2620) в операційний  час  (до 17-00 

(включно) 

     

- за межі Банку 1% (min 50 грн. max 150,00 грн.) 
без 

ПДВ 
За кожен оброблений документ, стягується в 

день проведення платежу 



- в системі Банку  1% (min 50,00 грн. max 100,00 грн) 
без 

ПДВ 

3.7 

Проведення платежів у національній валюті за допомогою 

системи дистанційного обслуговування на користь клієнтів 

фізичних осіб (рах.2620) в післяопераційний час  (після 17-00)  

   

- за межі Банку 1% (min 50 грн. max 250,00 грн.) 
 

За кожен оброблений документ, стягується в 
день проведення платежу - в системі Банку  1% (min 50,00 грн. max 150,00 грн) 

 

3.8. 

Переказ ФОП за допомогою системи дистанційного 

обслуговування коштів з рахунку, відкритого для здійснення 

підприємницької діяльності (2600) на власний поточний 

рахунок у Банку, відкритий для власних потреб (2620) 

Включено у вартість ведення рахунку     

4. Розрахунково-касові операції в іноземній валюті 

4.1. Зарахування коштів на рахунок в іноземній валюті Включено у вартість ведення рахунку     

4.2. 
Безготівкове перерахування коштів за межі банку в іноземній валюті (OUR) 

  

 - SWIFT     

в доларах США    

·           OUR 
0,1% від суми переказу, але min 30 USD, max 100 

USD 

без 

ПДВ 

Комісія АТ "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 70 USD 
без 

ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків -

кореспондентів сплачуються от римувачем. 

Комісії утримуються із суми платежу в іноземній 

валюті в день здійснення переказу 

·           SHA 70 USD 
без 

ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "БАНК ІНВЕСТИ 

ЦІЙ 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 вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора 

іноземних валют, крім долара США 
   

·           OUR 
0,1% від суми переказу, але min 30 EUR, max 200 

EUR 

без 

ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків -

кореспондентів сплачуються відправ ником. 

Комісія сплачується в грив нев ому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення переказу, згідно 

тарифів 

·           BEN 30 EUR 
без 

ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків -

кореспондентів сплачуються отримувачем. 

Комісії утримуються із суми плат ежу в іноземній 

валюті в день здійснення переказу 

·           SHA 30 EUR 
без 

ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "БАНК ІНВЕСТИ 

ЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" 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 0,1% від суми min 300 RUB max 1000 RUB 
без 

ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті 

по курсу НБУ на дату здійснення переказу 

в Польських злотих 15 USD 
без 

ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті по курсу 

НБУ на дату здійснення переказу 



     

   -VISA B2B Connect (USD, EUR, GBP, CHF, PLN, RUB) 16 USD (за кожен платіж)*******  
без 

ПДВ 

Комісія системи сплачуються відправником в 

гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату 

здійснення переказу, згідно тарифів 

4.3. Видача готівки з поточного рахунку 1,5% від суми 
без 

ПДВ 

Від гривневого еквіваленту суми 

видачі, розрахованого по курсу НБУ на дату 

здійснення операції 

5. Експортно-імпортні операції 

5.1. Купівля іноземної валюти за гривню 0,1% від суми (min.300,00 грн) 

без 

ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого 

банку на дату здійснення операції на валютному 

ринку України 

5.2. Продаж іноземної валюти 0,1% від суми (min.300,00 грн) 

5.3. Купівля іноземної валюти за іншу іноземну валюту 0,2% від суми 

6. Операцій з готівкою в національній валюті  

6.1. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок Включено у вартість ведення рахунку     

6.2. Зняття готівкових коштів з рахунку в національній валюті 

0,5% min 25,00 грн (до 50 000,99 грн);   

0,8% від суми (до 500 000,00 грн); 

1% від суми (від 500 000,01 грн) 

без 

ПДВ 
Від суми видачі  

*- Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців сегменту малого та середнього бізнесу, що здійснюють активну ЗЕД на строк 6 

місяців з умовою його пролонгації на відповідний період при наявності протягом попереднього періоду операцій, що підтверджують його ЗЕД.   

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

*** - Тарифікація послуг, що не включені до тарифного пакету, відбувається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 

****- в плату за відкриття рахунку включена вартість перших 31 календарних днів ведення поточних рахунків 

***** - плата нараховується в останній робочий день з другого календарного місяця наступного за місяцем в якому був відкритий рахунок 

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

******* - строк дії тарифу з 09.08.2021 по16.09.2021(включно), з 17.09.2021 – розмір тарифу становить 20 USD (за кожен платіж). 

 

 

 

 

 


