
 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

N/N Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 1 ПДВ Примітки 

1.  Ведення рахунків 

1.1. Відкриття рахунку      

1.1.1.  Відкриття поточного рахунку в національній валюті   100,00 грн. без ПДВ   

1.1.2.  Відкриття поточного рахунку в кожній наступній валюті  включено у вартість ведення рахунку     

1.1.3.  Відкриття рахунку для формування статутного фонду включено у вартість ведення рахунку     

1.1.4.  Відкриття рахунку для зі спеціальним режимом використання – 2604 «Цільові кошти на вимогу 
суб’єктів господарювання» включено у вартість  ведення рахунку     

1.2. Ведення  поточних рахунків 

1.2.1. Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний рахунок)   300,00 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови 
наявності руху коштів по рахунку 2 

1.2.2. Ведення рахунків зі спеціальними режимами використання – 2604 «Цільові кошти на вимогу 
суб’єктів господарювання» (за умови здійснення операцій)  60,00 грн. без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови 
наявності руху коштів по рахунку 2 

1.2.3. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в кожній валюті)   1,00 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови 
наявності руху коштів по рахунку 2 

1.3. Закриття  поточного рахунку       

1.3.1. У випадку ліквідації підприємства, переоформлення рахунку включено у вартість ведення рахунку     

1.3.2. В інших випадках за ініціативою клієнта 200,00 грн. без ПДВ   

1.3.3. За ініціативою банку згідно з умовами договору банківського рахунку У розмірі залишку на рахунку, але не 
більше 2000,00 грн. без ПДВ   

1.4. Надання виписок по рахункам Клієнта, а також SWIFT-повідомлень включено у вартість ведення рахунку     

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

1.5.1.  Дублікатів виписок та SWIFT-повідомлень  50,00 грн. без ПДВ За кожен дублікат 

1.5.2. Довідок про наявність поточного рахунку, формування статутного фонду 50,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.3.  Довідки про обіг коштів по рахунках Клієнта з розбивкою по місяцях, за кредитними та 
зовнішньоекономічними операціями 120,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.4.  Довідки для аудиторської перевірки Клієнта 200,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.5.  Консолідованої виписки за місяць 150,00 грн. без ПДВ За кожну виписку 

1.5.6.  Довідка для митного оформлення експортно-імпортних операцій 120,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.7.  Надання інших довідок 100,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.8.  Надання завірених банком копій документів, на підставі яких відкривається поточний рахунок 15,00 грн. (за один документ), але не 
більше 120,00 грн. (за пакет документів) без ПДВ   

1.5.9. Видача довідок для вивезення валюти за кордон  50,00 грн. 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) 

500,00 грн. без ПДВ За кожну довідку 

1.5.11. Засвідчення платіжних доручень  клієнту банка  25,00 грн. без ПДВ За кожен платіжний документ  

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

  - поштою Сума фактичних витрат без ПДВ   

  - засобами спецзв’язку Сума фактичних витрат без ПДВ   

2.  Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1.      Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:       

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

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) 100,00 грн. без ПДВ 

За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу   - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 100,00 

грн) без ПДВ 

  - в системі Банку 3 50,00 грн. без ПДВ 

2.1.2. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):   

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) у сумі:     

За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу 

                 - від 0 до 100 000 грн 3,00 грн. без 
ПДВ 

                 - від 100 000,01 грн. 10,0 грн. без 
ПДВ 

  - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 100,00 
грн) без ПДВ 

  - в системі Банку  включено у вартість ведення рахунку     

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

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) 0,1% (min 100,00 грн. max 350,00 грн.)  без ПДВ 

За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу   - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 100,00 

грн) без ПДВ 

  - в системі Банку 3 50,00 грн. без ПДВ 

2.1.4. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено після 17:00):   

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) 20,00 грн. без ПДВ 
За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу   - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 100,00 

грн) без ПДВ 



  - в системі Банку  включено у вартість ведення рахунку     

2.2.  Зарахування коштів на рахунок Клієнта включено у вартість ведення рахунку   За кожен оброблений документ 

2.3.  Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта 20,00 грн. без ПДВ За кожне платіжне доручення 

2.4.  Уточнення реквізитів платежу, розслідування по платежах (за письмовою заявою Клієнта) 50,00 грн. без ПДВ   

2.5.  
Переказ безготівкових коштів як: фінансова допомога, безпроцентне фінансування 
відступлення права вимоги, повернення або надання безпроцентної позики, переведення 
боргу, що пов'язане із заміною сторони.   

0,01% без ПДВ 

За кожен платіжний документ, 
сплачується від суми платежу додатково 
до комісії вказаної в пункті 2.1.  Комісія 
стягується в момент проведення 
платежу.  

2.6. Касові операції     

2.6.1. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок у сумі:       

                 - до 300 000 грн 0,1% від суми зарахування, мін.20 грн.  
без ПДВ Сплачується в день здійснення операції  

                 - від 300 000,01 грн. 0,3% від суми зарахування  

2.6.1.1. Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок для  
формування статутного фонду  включено у вартість ведення рахунку     

2.6.2. 
Прийом готівкових платежів від фізичних осіб за товари (послуги) на користь юридичних осіб-
клієнтів з якими Банк має відповідну угоду 6. 

0,5%, мінімум 10 грн. без ПДВ За умовами укладеного договору між 
Банком та юридичною особою/ФОП 

2.6.3. Видача готівкових коштів з  каси Банку:       

  - до 150 000,00 грн. (включно) 1,0% без ПДВ 
Від суми видачі 

  - від 150 000,01 грн. 0,8% без ПДВ 

2.6.4. Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заявкою клієнта4 1,0% (min 30,00 грн.) без ПДВ   

2.6.5. Оформлення чекової книжки 100,00 грн. без ПДВ За кожну чекову книжку 

2.6.6. Реалізація вексельних бланків за заявою Клієнта 20,00 грн. в т.ч. ПДВ За кожен бланк 

3.   Дистанційне обслуговування  

3.1. Підключення до  системи «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» 150,00 грн. без ПДВ Сплачується у день підключення 5 

3.2. Щомісячне обслуговування системи «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» включено у вартість ведення рахунку без ПДВ   

3.3. Надcилання повідомлення електронною поштою про здійснену операцію та/або  
залишок коштів на поточному рахунку Клієнта (послуга IFOBS.EMAIL)  10,00 грн. без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови 
надання  
згоди клієнта на отримання послуги 

3.4. Надання звіту про здійснену операцію та залишок коштів на поточному рахунку  
Клієнта шляхом SMS-повідомлень (послуга IFOBS.SMS)  

0,39 грн за одне SMS - повідомлення на  
один номер мобільного телефону  без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови 
надання  
згоди клієнта на отримання послуги 

3.5. 
Надсилання SMS-повідомлення з одноразовим ОТР-кодом для підтвердження  
проведення операцій по рахунку (від визначеної суми, вказаної клієнтом в Заяві на 
підключення послуги iFOBS.SMSConfirmationCorporate) в системі iFOBS  

0,39 грн за одне SMS - повідомлення на  
один номер мобільного телефону  без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови 
надання  
згоди клієнта на отримання послуги 

4. Сплата банком відсотків на залишки коштів на поточних рахунках 

4.1.  Нарахування відсотків по залишкам коштів на поточних рахунках клієнтів, відкритих у 
національній валюті (бал.рах. 2600/2650)  0% річних 7   

Нарахування відсотків щоденно, сплата 
відбувається в перший робочий день 
місяця наступного за розрахунковим 

5.  Розрахунково-касові операції в іноземній валюті. 

5.1. Зарахування коштів на рахунок клієнтів  включено у вартість ведення рахунку     

5.2.  Переказ коштів 

  в доларах США     

  •          OUR 0,2% 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 
отримувачем. Комісії утримуються із 
суми платежу в іноземній валюті в день 
здійснення переказу 

  •          SHA 70 USD без ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США     

  •          OUR 0,2% від суми переказу, але min 30 EUR, 
max 200 EUR 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 30 EUR без ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних 
банків-кореспондентів сплачуються 
отримувачем. Комісії утримуються із 
суми платежу в іноземній валюті в день 
здійснення переказу 



  •          SHA 30 EUR без ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 0,1% від суми min 300 RUB max 1000 
RUB   без ПДВ Сплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення переказу 

  в Польських злотих 15 USD без ПДВ Сплачується в гривневому еквіваленті по 
курсу НБУ на дату здійснення переказу 

5.2.1. Безготівкове перерахування коштів за межі банку в іноземній валюті (OUR) за системою «VISA 
B2B Connect» (USD, EUR, GBP, CHF, PLN, RUB) 20 USD (за кожен платіж)  без ПДВ 

Комісія системи сплачуються 
відправником в гривневому еквіваленті 
за курсом НБУ на дату здійснення 
переказу, згідно тарифів 

5.3.  Проведення платежу в системі Банку Тариф не передбачено     

5.4. Анулювання переказу по письмовій заяві Клієнта 60 USD без ПДВ 
Сплачується в гривневому еквіваленті по 
курсу НБУ на дату здійснення 
анулювання 

5.5. Уточнення умов переказу Клієнта по запиту банку-кореспондента,  відправлених із Банку та по 
платежах, що надійшли на користь клієнтів Банку 60 USD за одну операцію без ПДВ Cплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення операції 

5.6. Розслідування по платежах, відправлених із Банку та по платежах, що надійшли на користь 
клієнтів Банку 30 USD за одну операцію без ПДВ Сплачується в гривневому еквіваленті по 

курсу НБУ на дату здійснення операції 

5.7. Оформлення платіжного доручення , заяви на купівлю-продаж валюти на прохання клієнта 50 грн. без ПДВ За кожне доручення/заяву 

5.8. Видача готівки на відрядження за кордон  2% без ПДВ 
Від гривневого еквіваленту суми видачі, 
розрахованого по курсу НБУ на дату 
видачі 

5.9. Перевірка та реєстрація валютної операції в АІС "Е-ліміти" за зверненням клієнта 2500 грн. без ПДВ Сплачується в день здійснення операції 
додатково до комісії згідно п.5.2. 

6.  Біржові операції (на МВРУ) 

6.1. Купівля іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США: 

  - до  екв. 50 000,00 USD 0,35% 

без ПДВ 

Утримується в гривні за курсом 
уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку 
України 

  - від екв. 50 000,01 до екв.  100 000,00 USD 0,30% 

  - від екв. 100 000,01 до екв.  500 000,00 USD 0,20% 

  - від екв.  500 000,01 USD 0,15% 

6.2. Продаж  іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  - до екв. 100 000,00 USD 0,25% 

без ПДВ 

Утримується в гривні за курсом 
уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку 
України 

  - від екв. 100 000,01 до екв.  500 000,00 USD 0,20% 

  - від екв. 500 000,01 USD 0,15% 

6.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 0,50% без ПДВ 

Утримується в гривні за курсом 
уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку 
України 

7.  Інші послуги Банку 

7.1.  Обслуговування кредитів від нерезидентів:     

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 

1000 грн. без ПДВ   

7.1.2.  Розрахункове обслуговування за договорами кредитів (позик) нерезидентів або позик 
нерезидентам 300 грн. без ПДВ Щомісячно 

7.1.3. Підготовка та надання довідок щодо кредитів (позик) від нерезидентів 250 грн. 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") 

250 грн. в т.ч. ПДВ Щомісячно 

      
1 - комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт 
2 - рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків на залишок на поточних рахунках в 
межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку 

3 - не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитам та відсоткам за ними, сплати комісійної винагороди Банку, здійснення купівлі/продажу/конверсії 
іноземної валюти, поповнення власних рахунків в Банку, відкритих на юридичну особу або ФОП (за винятком власних рахунків фізичної особи при перерахуванні коштів з поточного рахунку цієї ж фізичної 
особи-підприємця (ФОП)) 

4 - 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) 
5 - не стягується з діючих клієнтів, що використовували систему «Клієнт-банк» або систему "SrCIA" при переході на «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)». 
6 - за умовами укладених договорів між Банком та юридичними особами/ФОП 
7 – якщо інший розмір  процентної ставки не встановлено умовами договору банківського рахунку 

  



 

N/N 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ВОЯЖ" ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ1 

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди2 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету3 включено в вартість ведення 
рахунку у національній валюті     

1. Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті  включено у вартість пакету     

1.2. Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний рахунок)  150,00 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови наявності руху 
коштів по рахунку 4 

1.3. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в 
кожній валюті)  150,00 грн. без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови наявності руху 
коштів по рахунку 4 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта: 

2.1.1. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які введено до 17:00 (включно)): 

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) у сумі:     

                 - від 0 до 100 000 грн 3,00 грн. без ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в 
день проведення платежу                  - від 100 000,01 грн. 10,0 грн. без ПДВ 

  - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20 грн. max 100 грн) без ПДВ 

  - в системі Банку  включено у вартість пакету     

2.2.  Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта включено у вартість пакету     

2.3. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок у сумі:     

                 - до 300 000 грн 0,1% від суми зарахування, мін.20 
грн.  без ПДВ 

Сплачується в день здійснення операції  
                 - від 300 000,01 грн. 0,3% від суми зарахування  без ПДВ 

2.3.1. Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний 
рахунок для формування статутного фонду  

включено в вартість ведення 
рахунку      

2.4. Видача готівкових коштів з  каси Банку: 

2.4.1. в національній валюті;  1,00% без ПДВ Від суми видачі 

2.4.2. в іноземній валюті.  1,50% без ПДВ 
Від суми видачі, сплачується клієнтом виключно 
в національній валюті України за офіційним 
курсом НБУ на день сплати 

3. Платежі 

3.1 Прийом готівкових коштів за послуги (товари) на користь суб'єктів 
господарювання-Клієнтів Банку, з якими Банк має відповідну угоду. 5,0 грн. без ПДВ За кожен платіж 

4. Міжнародні перекази 

4.1. в доларах США     

  •          OUR 0,2% від суми переказу, але min 
20 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 отримувачем. 
Комісії утримуються із суми платежу в іноземній 
валюті в день здійснення переказу 

  •          SHA 70 USD без ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 

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

  •          OUR 0,2% від суми переказу, але min 
25 EUR, max 100 EUR 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 30 EUR без ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-
кореспондентів сплачуються отримувачем. 
Комісії утримуються із суми платежу в іноземній 
валюті в день здійснення переказу 

  •          SHA 30 EUR без ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 

4.3. в рублях Росії 10 USD без ПДВ Сплачується в гривневому еквіваленті по курсу 
НБУ на дату здійснення переказу 

4.4. у Польських злотих 15 USD без ПДВ Сплачується в гривневому еквіваленті по курсу 
НБУ на дату здійснення переказу 



5. Операції з валютою  

5.1. Купівля іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                            

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% 

без ПДВ Утримується в гривні за курсом уповноваженого 
банку на дату здійснення операції на ВРУ   - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% 

  - від екв. 100 000,01   0,12% 

5.2. Продаж  іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                      

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% 

без ПДВ Утримується в гривні за курсом уповноваженого 
банку на дату здійснення операції на ВРУ   - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% 

  - від екв. 100 000,01   0,12% 

5.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 0,20% без ПДВ Утримується в гривні за курсом уповноваженого 
банку на дату здійснення операції на ВРУ 

6. Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування  із 
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету "Перший") 5  100,00 грн. без ПДВ   

1 - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою діяльність у туристичній галузі.  

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

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

4 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків на 
залишок на поточних рахунках в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку  

5 - Переведення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця  

 
  



 

N/N 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "FOREX " ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 1 

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 2 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету 3  100,00 грн. без 
ПДВ Сплачується разово при відкритті рахунку 

1. Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті  включено у вартість пакету     

1.2. Ведення поточного рахунку у національній валюті (за кожний рахунок)   300,00 грн. без 
ПДВ Cплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку 4 

1.3. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в кожній 
валюті)  1,00 грн. без 

ПДВ Cплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по рахунку 4 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта: 

2.1.1. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які введено до 17:00 (включно)):     

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) у сумі:     

                 - від 0 до 100 000 грн 3,00 грн. без 
ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в день проведення 
платежу 

                 - від 100 000,01 грн. 10,0 грн. без 
ПДВ 

  - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20 грн. max 100 
грн) 

без 
ПДВ 

  - в системі Банку  включено у вартість пакету     

2.2.  Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта включено у вартість пакету     

2.3. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок у сумі:     

                 - до 300 000 грн 0,1% від суми зарахування, мін.20 
грн.  

без 
ПДВ 

Сплачується в день здійснення операції  

                 - від 300 000,01 грн. 0,3% від суми зарахування  без 
ПДВ 

2.3.1. Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок 
для формування статутного фонду  

включено в вартість ведення 
рахунку      

2.4. Видача готівкових коштів з  каси Банку:       

2.4.1. в національній валюті;  1,00% без 
ПДВ Від суми видачі 

2.4.2. в іноземній валюті.  1,50% без 
ПДВ 

Від суми видачі, сплачується клієнтом виключно в національній 
валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати 

3. Міжнародні перекази 

3.1. в доларах США     

  •          OUR 0,2% від суми переказу, але min 30 
USD, max 70 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 отримувачем. Комісії 
утримуються із суми платежу в іноземній валюті в день здійснення 
переказу 

  •          SHA 70 USD без 
ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ"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 

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

  •          OUR 0,2% від суми переказу, але min 30 
EUR, max 100 EUR 

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 30 EUR без 
ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії 
іноземних банків-кореспондентів сплачуються отримувачем. Комісії 
утримуються із суми платежу в іноземній валюті в день здійснення 
переказу 

  •          SHA 30 EUR без 
ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 

3.3. в рублях Росії 10 USD без 
ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату 
здійснення переказу 

3.4. в Польських злотих 15 USD без 
ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату 
здійснення переказу 

4. Операції з валютою  

4.1. Купівля іноземної валюти на УМВР, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                                         

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% 
без 
ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку України   - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% 

  - від екв. 100 000,01 одиниць 0,12% 

4.2. Продаж  іноземної валюти на УМВР, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                           

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% 
без 
ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку України   - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% 

  - від екв. 100 000,01 одиниць 0,12% 

4.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 0,20% без 
ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на дату 
здійснення операції на валютному ринку України 

5. Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування  із 
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету «Перший») 5  100,00 грн. без 

ПДВ   



1 - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють активну ЗЕД.  

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

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

4 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків на залишок на поточних 
рахунках в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку  

5 - Переведення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця  

  



 

N/N 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ПЕРШИЙ" ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ 1    

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 2 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету 3  1,00 грн. без ПДВ Сплачується разово при відкритті рахунку 

1.  Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті включено у вартість пакету     

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті  включено у вартість пакету     

1.3.  Відкриття рахунку для формування статутного фонду включено у вартість пакету     

1.4.  Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання – 2604 «Цільові кошти на 
вимогу суб’єктів господарювання» включено у вартість пакету     

1.5. Ведення поточного рахунку у національній валюті (за кожний рахунок)   300 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови наявності руху 
коштів по рахунку 4 

1.6. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в кожній валюті)   1 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови наявності руху 
коштів по рахунку 4 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта: 

2.1.1. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які введено до 17:00 (включно))     

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) у сумі:       
                 - від 0 до 100 000 грн 3,00 грн. без ПДВ За кожен оброблений документ (стягується в день 

проведення платежу) починаючи з кожного 8 на 
місяць. 7 платежів на місяць включено у вартість 

пакету                  - від 100 000,01 грн. 10,0 грн. без ПДВ 

  - на власні рахунки Клієнта за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 
100,00 грн) без ПДВ За кожен оброблений документ, стягується в день 

проведення платежу 

  - в системі Банку  включено у вартість пакету     

2.2.  Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта включено у вартість пакету     

2.3. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок у сумі:     

                 - до 300 000 грн 0,1% від суми зарахування, мін.20 
грн.  без ПДВ 

Сплачується в день здійснення операції  
                 - від 300 000,01 грн. 0,3% від суми зарахування  без ПДВ 

2.3.1. Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний рахунок для 
формування статутного фонду  

включено у вартість ведення 
рахунку      

2.4. Видача готівкових коштів з  каси Банку 1,0% без ПДВ Від суми видачі 

  1  - Тарифний пакет "Перший" пропонується для нових клієнтів- юридичних осіб,  фізичних осіб підприємців та діють протягом перших двох місяців.  

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

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

  
4 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків на залишок на поточних 
рахунках в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку 

 
  



 
  ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ " ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 1 

N/N Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 2 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету 3 100,00 грн. без ПДВ Сплачується  разово при відкритті 
рахунку 

1. Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті включено у вартість пакету     

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті включено у вартість пакету     

1.3. Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний 
рахунок) 300,00 грн. без ПДВ Сплачується  щомісячно  за умови 

наявності руху коштів по рахунку 4 

1.4. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок 
в кожній валюті) 1,00 грн. без ПДВ Сплачується  щомісячно  за умови 

наявності руху коштів по рахунку 4 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:     

2.1.1. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)»(для платежів, які введено до 17:00 (включно))     

  - за межі Банку (крім переказів на власні рахунки Клієнта) у сумі:     

За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення 

платежу 

                 - від 0 до 100 000 грн 3,00 грн. без ПДВ 

                 - від 100 000,01 грн. 10,0 грн. без ПДВ 

  - на власні рахунки Клієнта  за межі Банку 0,1%, (min 20,00 грн. max 100,00 
грн) без ПДВ 

  - в системі Банку включено у вартість пакету     

2.2. Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок у сумі:     

                 - до 300 000 грн 0,1% від суми зарахування, мін.20 
грн.  без ПДВ 

Сплачується в день здійснення операції  
                 - від 300 000,01 грн. 0,3% від суми зарахування  без ПДВ 

2.2.1. Зарахування готівкових коштів в національній валюті на поточний 
рахунок для формування статутного фонду 

включено у вартість ведення 
рахунку     

2.3. Видача готівкових коштів з каси Банку 1,00% без ПДВ Від суми видачі 

3. Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування із 
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету «Перший») 5 100,00 грн. без ПДВ   

1 - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів-фізичних осіб - cуб'єктів підприємницької діяльності.  

2 - Комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт  
3 - Тарифікація послуг, що не включені до тарифного пакету, відбувається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"  

4 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата відсотків 
на залишок на поточних рахунках в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку  

5 - Переведення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця  

 
  



 

N/N 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "БУДІВЕЛЬНИЙ" ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ    

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 1 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету 2  100,00 грн. без ПДВ Сплачується разово при відкритті 
рахунку 

1.  Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті  100,00 грн. без ПДВ   

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті  включено у вартість пакету     

1.3.  Відкриття рахунку для формування статутного фонду включено у вартість пакету     

1.4.  Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання – 2604 «Цільові 
кошти на вимогу суб’єктів господарювання» включено у вартість пакету     

1.5. Ведення поточного рахунку у національній валюті (за кожний рахунок)  300,00 грн. без ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови 
наявності руху коштів хоча б по одному 
з  рахунків 3 

1.6. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в 
кожній валюті)  1 грн. без ПДВ 

Сплачується щомісячно за умови 
наявності руху коштів хоча б по одному 
з  рахунків 3 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1.      Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:       

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

  - за межі Банку 100,00 грн. без ПДВ За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу 

  - в системі Банку 4 50,00 грн. без ПДВ   

2.1.2. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):       

  - за межі Банку 2,50 грн. без ПДВ За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу 

  - в системі Банку  включено у вартість ведення 
рахунку     

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

  - за межі Банку 0,1% (min 100,00 грн. max 350,00 
грн.) без ПДВ За кожен оброблений документ, 

стягується в день проведення платежу 

  - в системі Банку 4 50,00 грн. без ПДВ   

2.1.4. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено після 17:00):       

  - за межі Банку 20,00 грн. без ПДВ За кожен оброблений документ, 
стягується в день проведення платежу 

  - в системі Банку включено у вартість ведення 
рахунку     

2.2. 

Переказ безготівкових коштів як: фінансова допомога, безпроцентне 
фінансування відступлення права вимоги, повернення або надання 
безпроцентної позики, переведення боргу, що пов'язане із заміною 
сторони зобов'язання.  

0,1% без ПДВ 

За кожен платіжний документ, 
сплачується від суми платежу додатково 
до комісії вказаної в пункті 2.1.  Комісія 
стягується в момент проведення 
платежу. 

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

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

  
3 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними, сплата 
відсотків на залишок на поточних рахунках в межах Банку,  а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку 

  

4 - не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитам та відсоткам за ними, сплати комісійної винагороди Банку, здійснення 
купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти, поповнення власних рахунків в Банку, відкритих на юридичну особу або ФОП (за винятком власних рахунків фізичної особи 
при перерахуванні коштів з поточного рахунку цієї ж фізичної особи-підприємця (ФОП)) 

 
  



 

N/N 
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "НЕРЕЗИДЕНТ " для юридичних осіб - нерезидентів 

Найменування послуг Розмір комісійної винагороди 1 ПДВ Примітки 

  Вартість пакету 2 включено у вартість ведення 
рахунку     

1. Ведення рахунків 

1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті  1500 грн без 
ПДВ Сплачується при відкритті рахунку 

1.2. Відкриття поточного рахунку в кожній наступній валюті  включено у вартість пакету     

1.3. Ведення поточних рахунків у національній валюті (за кожний 
рахунок)  1 грн. без 

ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по 
рахунку 3 

1.4. Ведення поточних рахунків у іноземній валюті (за кожний рахунок в 
кожній валюті)  1500 грн. без 

ПДВ 
Сплачується щомісячно за умови наявності руху коштів по 
рахунку 3 

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті 

2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в системі Банку та за межі: 

2.1.1. В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» 5 250 грн. без 
ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в день 
проведення платежу 

2.1.2. На паперовому носії 5 500 грн. без 
ПДВ 

За кожен оброблений документ, стягується в день 
проведення платежу 

2.2.  Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта включено у вартість пакету     

3.   Дистанційне обслуговування  

3.1. Підключення до  системи «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» 500 грн. без 
ПДВ Сплачується у день підключення 

3.2. Щомісячне обслуговування системи «Клієнт-Інтернет-Банк 
(«iFOBS»)» включено у вартість пакету     

4. Розрахунково-касові операції в іноземній валюті (в т.ч. в системі «Клієнт-Інтернет-Банк «iFOBS»)  

4.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта в межах 
Банку5 

0,1% від суми переказу, але min 30 
USD, max 200 USD 

без 
ПДВ 

Комісія сплачується в гривневому еквіваленті по курсу 
НБУ на дату здійснення переказу 

4.2. Міжнародні перекази  

4.2.1. в доларах США     

  •          OUR (загальна комісійна винагорода за рахунок відправника) 0,2% від суми переказу, але min 50 
USD, max 200 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 (загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача)                                                                          70 USD без 
ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та 
комісії іноземних банків- кореспондентів сплачуються 
отримувачем. Комісії утримуються із суми платежу в 
іноземній валюті в день здійснення переказу 

  •          SHA (комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, 
інші комісійні винагороди за рахунок одержувача) 70 USD без 

ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ "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 

4.2.2. Платежі в USD з гарантією доставки повної суми платежу (FullPay, 
потрібно вказівку клієнтом в інструкції платежу коду OUR OUR) 

50 USD, стягується додатково до комісії, 
передбаченої іншими пунктами цього 

розділу  

без 
ПДВ 

сплачується в день проведення платежу,  в гривневому 
еквіваленті по курсу НБУ на дату здійснення переказу 

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

  •          OUR (загальна комісійна винагорода за рахунок відправника) 0,2% від суми переказу, але min 50 
EUR, max 200 EUR 

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 (загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача)  60 EUR без 
ПДВ 

Комісія АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та 
комісії іноземних банків- кореспондентів сплачуються 
отримувачем. Комісії утримуються із суми платежу в 
іноземній валюті в день здійснення переказу 

  •          SHA (комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, 
інші комісійні винагороди за рахунок одержувача) 60 EUR без 

ПДВ 

Відправник сплачує комісію АТ"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 

4.2.4. в рублях Росії 20 USD без 
ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на 
дату здійснення переказу 

4.2.5. в Польських злотих 20 USD без 
ПДВ 

Cплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на 
дату здійснення переказу 

4.2.6. 
Безготівкове перерахування коштів за межі банку в іноземній 
валюті (OUR) за системою «VISA B2B Connect» (USD, EUR, GBP, 
CHF, PLN, RUB) 

20 USD (за кожен платіж) без 
ПДВ 

Комісія системи  сплачуються відправником в гривневому 
еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення переказу, 
згідно тарифів 

5. Операції з валютою  

5.1. Купівля іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                                         

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% 
без 
ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на 
дату здійснення операції на валютному ринку України   - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% 

  - від екв. 100 000,01 одиниць 0,12% 

5.2. Продаж  іноземної валюти на ВРУ, залежно від суми операції або еквіваленту іншої іноземної валюти в доларах США:                                                                                                           

  - до екв. 50 000,00 одиниць 0,20% без Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на 



  - від екв. 50 000,01 до екв. 100 000,00 одиниць 0,15% ПДВ дату здійснення операції на валютному ринку України 

  - від екв. 100 000,01 одиниць 0,12% 

5.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу  0,20% без 
ПДВ 

Утримується в гривні за курсом уповноваженого банку на 
дату здійснення операції на валютному ринку України 

6. Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування  із 
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету «Перший») 4  100,00 грн. без 

ПДВ   

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

  
2 - Тарифікація послуг, що не включені до тарифного пакету, відбувається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ", окрім операцій з готівкою: пп.2.6.3, 2.6.4, 2.6.5. в ТП 
"УНІВЕРСАЛЬНИЙ" 

  
3 - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних  коштів,  розміщення/повернення депозитів  та відсотків  за ними, сплата 
відсотків  на залишок  на поточних  рахунках  в межах Банку, а також перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта на закриття рахунку 

  4 - Переведення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця 

  5 - не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитам  та відсоткам  за ними, сплати комісійної  винагороди Банку, здійснення 
купівлі/продажу/конверсії іноземної  валюти, поповнення власних рахунків в Банку, відкритих на юридичну особу 
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