Розділ І
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги
Операції, що пов'язані з відкриттям (закриттям) рахунків у національній та іноземній валюті

1
1.1

Відкриття поточного рахунку суб`єктам господарської діяльності та відкриття рахунків для формування
статутного фонду господарського товариства юридичним особам

1.1.2

Відкриття поточного рахунку суб'єктам господарської діяльності (клієнтам Банку) у разі проведення їх
перереєстрації,викликаної зміною назви, організаційно-правової форми, форми власності

1.1.4

Переоформлення поточного рахунку клієнта у зв'язку з ліквідацією підприємства на рахунок ліквідаційної
комісії
За відкриття кожного наступного поточного рахунку в національній або іноземній валюті при наявності
відкритого поточного рахунку

1.1.5

Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору

1.1.6

За відкриття кожного наступного поточного рахунку в національній або іноземній валюті нерезидентуінвестору при наявності відкритого поточного рахунку

1.1.7

Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті кредитній спілці

1.2

Термін
сплати

Відкриття рахунків

1.1.1

1.1.3

Примітки

Комісія включає в себе відкриття трьох поточних рахунків (1 в
українській гривні, 1 в доларах США та 1 в Євро). В разі
В момент здійснення
120,00 грн. наявного відкритого поточного рахунку в одній із валют
операції
(гривня, долар США, євро), два наступні (по одному в кожній
валюті) відкриваються безкоштовно.
Безкоштовно

-

-

Безкоштовно

-

В момент здійснення
операції

50,00 грн. (за кожний наступний рахунок)
300,00 грн./ 40,00дол.США/ 30,00 євро

Сплачується за перший відкритий поточний рахунок, як в
національній так і в іноземній валютах.

В момент здійснення
операції
В момент здійснення
операції

60,00 грн.
Безкоштовно

-

Закриття рахунків

1.2.1

Закриття поточного рахунку в банку з ініціативи клієнта

1.2.2

Закриття поточного рахунку нерезиденту-інвестору

1.2.3

Закриття рахунку призначеного для обліку цільових коштів на вимогу суб’єктів господарювання (2604)

Сплачується за кожний поточний рахунок, як в національній
так і в іноземній валютах. Крім випадків: А)пов'язаних з
ліквідацією, реорганізацією чи скасуванням державної
реєстрації підприємства (організації, установи, відокремленого
підрозділу), згідно чинного законодавства України; або
проведення їх перереєстрації, викликаної зміною назви,
організаційно-правової форми, форми власності, за умови що
новий поточний рахунок відкривається у ПАТ „ВіЕс Банк”.
Б)смерті фізичної особи - підприємця;
постановлення
судового рішення про оголошення фізичної особи померлою В момент здійснення
180,00 грн. за кожний рахунок
або визнання безвісно відсутньою; постановлення судового
операції
рішення про визнання фізичної особи,яка є підприємцем,
недієздатною або про обмеження її цивільноїдієздатності;
постановлення
судового
рішення
про
припинення
підприємницькоїдіяльності фізичної особи – підприємця,
скасування державної реєстрації; та зміни назви фізичної
особи-підприємця, за умови що новий поточний рахунок
відкривається у ПАТ „ВіЕс Банк".

180,00 грн./ 25,00 дол.США/ 20,00 євро

Сплачується за кожний закритий поточний рахунок, як в
національній так і в іноземній валютах.

В момент здійснення
операції

Безкоштовно

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

2
2.1

Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів у національній валюті

2.3

2.4

2.5

110,00 грн.

- більше одного року
Надання виписки з рахунку/дублікату:
- за період до 1 місяця включно
- до одного року включно
- більше одного року
- з особових рахунків та додатків до них
Надання довідки про рух коштів за поточним рахунком в загальних сумах без деталізації
- за період до 1 року включно
- за період понад 1 рік
Надання довідки про рух коштів за поточним рахунком в загальних сумах з деталізацією
- за період до 1 року включно
- за період понад 1 рік
Надання інших довідок та дублікатів щодо розрахунково-касового обслуговування, не передбачених п. 2.2,
2.3, 2.4

55,00 грн.
100,00 грн.
340,00 грн.

100,00 грн.
130,00 грн.
130,00 грн.
265,00 грн.
90,00 грн.

2.7

Надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі під час переоформлення юридичної справи

2.8

Підтвердження дублікатів розрахункових документів печаткою управління

20,00 грн.

2.9

Підтвердження дублікатів місячного реєстру розрахункових документів печаткою управління

55,00 грн.

2.10

Передача підтвердження проведення платежу по факсу та іншими видами електронного зв'язку

30,00 грн.

2.11

Анулювання обробленого, але не відправленого платежу на прохання клієнта

55,00 грн.

2.12

Надання дублікатів виписок з особових рахунків по мобільному телефоні

2.13

Надання комплексної довідки власнику рахунку, що стосується інформації про відкриття (закриття) та
наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність кредитів, депозитів,
про стан розрахунків, тощо

2.14

Надання сканкопій проведених платіжних документів з відміткою Банку

2.16

В момент
звернення клієнта

70,00 грн.

Відправлення повідомлень електронною поштою, що пов'язані з уточненням платіжних реквізитів,
повернення або відкликання розрахункового документа на підставі документа про відкликання

Формування та відправлення запиту до іноземних банків-контрагентів щодо інформації про платежі, суми
комісій, інше
Формування та відправлення повідомлення, підтвердження до іноземних банків-контрагентів згідно листа
клієнта

За один запит

265,00 грн.

2.6

2.15

Термін
сплати

Розшук (запит) сум, які не поступили на рахунок клієнта (відправка запитів електронною поштою)
- до одного року (включно)

2.2

Примітки

В момент здійснення
операції

55,00 грн.

Безкоштовно

2,00 грн. за кожне відправлене повідомлення

-

В момент здійснення
операції

Нараховується щомісячно

340,00 грн.

В момент здійснення
операції

7,00 грн. за кожне платіжне доручення
250,00 грн. та додатково сума комісій*, сплачених ПАТ "Ві Ес Банк" у зв'язку із
формуванням та відправленням запиту
250,00 грн. та додатково сума комісій*, сплачених ПАТ "Ві Ес Банк" у зв'язку із
формуванням та відправленням повідомлення, підтвердження

*Додатковому відшкодуванню підлягають комісії банків-кореспондентів та інших банків. Комісії сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день їх нарахування.

3

Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків клієнтів за всіма видами рахунків у національній валюті

3.1.1

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів при наданні платіжних документів до 16.00
год.
За допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"

3.1.2

На паперових носіях

3.1

3.2

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів при наданні платіжних документів після
16.00 год.

Примітки

3,00 грн.
10,00 грн.

Термін
сплати
В момент здійснення
операції

0,10% від суми платежу але не менше 20,00 грн. за платіж

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

Застосовується коли рахунки відправника та отримувача
Безкоштовно відкриті в ПАТ "ВіЕс Банк", крім оплати за розрахунково-касове В кінці робочого дня
обслуговування.

3.3

Проведення внутрібанківських розрахунків

3.4

Переказ коштів в національній валюті за межі України згідно договору/контракту з нерезидентами

3.5

Не нараховувати доходи за проведення безготівкових розрахунків на період накладання арешту уповноваженими органами

3.6
3.7
3.8

Забезпечення термінового виходу платежу за межі Банку на прохання клієнта в межах наявних коштів на
рахунку клієнта
Проведення операцій резидентів з нерезидентами в гривнях при здійсненні експортно-імпортних операцій
Проведення операцій пов'язаних зі списання безготівкових коштів з терміновим повідомленням отримувача
коштів на прохання клієнта

3.9

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за рахунком протягом місяця,
за який стягується оплата

3.10

Автоматичне здійснення переказу коштів з поточного рахунку юридичної особи за вказаними клієнтом
реквізитами (постійно діюче розпорядження)

3.10.1

3.11

3.12

3.13

Переказ коштів з використанням постійно діючого розпорядження

40,00 грн. Сплачується додатково до комісії за переказ коштів
40,00 грн.

В момент здійснення
операції
В момент здійснення
операції

додатково 40,00 грн. за документ
Сплата в кінці місяця касовим методом при наявності
зовнішньої операції по дебетуванню/кредитуванню поточного
рахунку в національній валюті. В вартість послуги входить
120,00 грн. щомісяця видача виписок, надання додатків до виписок з рахунку,
здійснення безготівкових зарахувань на поточний рахунок.

В останній робочий
день місяця

25,00 грн.
Тарифікація платежів прирівнюється до таких, що проведені з використанням
системи "КЛІЄНТ БАНК"

Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через підсистему "Зарплатний
проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК" *

0,90% від суми зарахування

Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту без використання підсистеми
"Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК" *

1,10% від суми зарахування

Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту для бюджетних організацій без
використання підсистеми "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК" *

В момент здійснення
операції

0,20% від суми переказу, але не менше 600,00грн.

В момент здійснення
операції

0,15% від суми зарахування

*Дані тарифи не застосовуються до клієнтів, щодо яких Тарифний Комітет прийняв рішення про встановлення індивідуальних тарифів за зарахування коштів на карткові рахунки в межах «зарплатних» проектів VISA. Для цих клієнтів застосовується
індивідуальний тариф, що був затверджений Тарифним Комітетом Банку.

3.14

Комісія за ведення/обслуговування неактивного поточного/карткового рахунку, крім поточних рахунків
"Активний для кредитних спілок" та "Активні залишки"

3.15

Комісія за виконання примусової оплати боргових зобов`язань по кредитах в іноземній валюті, за умови якщо
примусова оплата здійснюється у валюті відмінній від валюти зобов`язання (не застосовується до кредитів,
які обліковуються на позабалансі з сумою заборгованості до 35 млн. грн.)

4

Неактивним
вважається
поточний
рахунок
суб'єкта
господарювання, за яким протягом 36 та більше місяців не
проводились операції клієнта (не вважається оперпцією
клієнта - операція у кореспонденції з балансовими рахунками Не пізніше останнього
120,00 грн.
2608, 3570, 3578, 3579)
робочого дня місяця
Якщо залишок на рахунку менший, ніж тариф, комісія
встановлюється у розмірі залишку на поточному/картковому
рахунку.

Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів у іноземній валюті

4.1

Зміна умов банківського переказу по заяві клієнта

4.2

Відкликання, анулювання вихідного переказу по заяві клієнта

В момент здійснення
операції

5,00% від суми примусової оплати боргового зобов'язання

Примітки

Термін
сплати

240,00 грн.*
400,00 грн.(додатково відшкодовуються комісії інших банків)
В момент здійснення
операції

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

4.3

В момент здійснення
операції

Звернення (запит, повідомлення, підтвердження, тощо) до іноземного банку за заявою клієнта стосовно
переказу чи іншого платіжного інструменту :
265,00 грн.*

- до 1 року (включно) з моменту здійсненого платежу
- понад рік
4.4
4.5

4.6

4.7

470,00 грн.*

Надання запиту за заявкою клієнта до іноземного банку стосовно платежу, що має поступити на користь
клієнта
Запит до банку в межах України за заявою клієнта стосовно переказу
- до 1року (включно) з моменту здійснення платежу
- понад рік
Надання запиту за заявкою клієнта до банка України стосовно коштів, що мають поступити на користь
клієнта*
*Додатковому відшкодуванню підлягають комісії банків-кореспондентів та інших банків. Комісії сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день їх нарахування.

240,00 грн.*

340,00 грн.*
100,00 грн.*

Внутрішнє розслідування по операціях за заявою Клієнта (без надання запиту до іншого банку):
- до 1 року (включно)
- понад рік

4.8

Видача довідки про курси валют на прохання клієнта, інших довідок по валютних операціях

4.9

Надання копії платіжного повідомлення, переданого засобами електронного зв”язку (SWIFT, Telex,
електронна пошта НБУ)

85,00 грн.
130,00 грн.
50,00 грн. в т.ч. ПДВ

- до 1 року (включно)
- понад 1 рік
Надання письмового підтвердження про згоду Банку на обслуговування операцій за договором про залучення
кредитів в іноземній валюті від нерезидентів

340,00 грн.

4.11

Надання письмового підтвердження про згоду Банку на обслуговування операцій за договором про залучення
кредитів в іноземній валюті від нерезидентів з урахуванням змін

265,00 грн.

4.12

Обслуговування кредиту, отриманого клієнтом від нерезидента

4.13

Надання виписки по рахунку клієнта в форматі SWIFT MT 940

160,00 грн. в місяць за кожний рахунок

4.14

Надання сканкопій проведених платіжних документів з відміткою Банку

7,00 грн. за кожне платіжне доручення

5.1.

В японських єнах
В євро та інших валютах

5.3

Вихідні перекази на користь клієнтів Банку (внутрішні)

Вхідні перекази (зарахування коштів) на користь клієнтів Банку

Оплата здійснюється за кожну угоду. Сплачується щорічно.
В останній робочий
день місяця
В момент здійснення
операції

Примітки

Вихідні перекази на користь клієнтів інших банків*

В російських рублях

5.2

1 200,00 грн.

Операції, що пов'язані з проведенням розрахунків клієнтів за всіма видами рахунків у іноземній валюті

В доларах США

В момент здійснення
операції

55,00 грн.
340,00 грн.

4.10

5

В момент
здійснення
операції

160,00 грн.*

0,20% від суми переказу: min 40 USD max 300 USD

0,20% від суми переказу: min 960 RUB max 6000 RUB

0,20% від суми переказу: min 60 EUR max 300 EUR

0,20% від суми переказу: min 40 EUR max 300 EUR

30,00 грн.

Термін
сплати

Сплачується за кожне платіжне доручення. Комісії по
переказах сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день
нарахування комісії. Додатковому відшкодуванню підлягають
комісії інших банків (крім банків-кореспондентів), додаткові
комісії банків-кореспондентів за гарантовану доставку до банкабенефіціара
початкової
суми
переказу;
за
некоректні/невідповідні
реквізити
бенефіціара
(не-STP
перекази,
що
підлягають
ручній
обробці
банком- В момент здійснення
кореспондентом); за уточнення реквізитів переказу/інформації
операції
по переказу та за інші додаткові комісії, що можуть виникнути
при виконанні переказу банком-кореспондентом). ПАТ "ВіЕс
Банк" залишає за собою право утримувати спеціальну чи
додаткову комісію у випадку, якщо фактична комісія банківкореспондентів по переказу коштів перевищує комісію,
зазначену в Тарифах і вона підлягає додатковому
відшкодуванню замовником переказу.

Додатково відшкодовується комісія банку-кореспондента за
зарахування коштів при наявності такої (за винятком Deutsche
Bank Trust Company Americas) згідно тарифів банкуБезкоштовно
кореспондента у національній валюті по курсу НБУ на день
нарахування/списання.

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

-

5.4
5.4.1

Комісія за надання довідок/запитів за валютними операціями.
За надання довідки-відповіді на запит іншого банку щодо передачі до цього банку на обслуговування
зовнішньоекономічного контракту/митних декларацій з реєстрів МД Банку на підставі письмового
повноваження клієнта.
За надання довідки-відповіді на запит іншого банку щодо передачі до цього банку на обслуговування

5.4.2

зовнішньоекономічного контракту/митних декларацій з реєстрів МД Банку/митних декларацій з реєстрів інших
банків на підставі письмового повноваження клієнта.

5.4.3

За надання запиту до іншого банку щодо передачі на обслуговування до Банку зовнішньоекономічного
контракту/митних декларацій з реєстрів МД на підставі письмового повноваження клієнта.

5.4.4

Інші окремі довідки за валютними операціями в межах одного контракту (про надходження коштів, про
перерахування коштів, про стан розрахунків, про наявність заборгованості, про відсутність/наявність
порушень законодавчо встановлених термінів розрахунків, тощо).

5.5

5.6

200,00 грн.
400,00 грн.

Зарахування гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти, залишків гривневого покриття від купівлі
іноземної валюти та сплати збору до Пенсійного фонду на поточний рахунок клієнта, який відкрито в іншому
Банку

Комісія за ведення/обслуговування неактивного поточного/карткового рахунку, крім поточних рахунків
"Активний для кредитних спілок" та "Активні залишки"

6.3

За сортування готівкових коштів

6.4

Приймання від суб'єктів господарювання готівкових платежів:

понад 120 000,01 грн.

Примітки
1,00% від суми готівки

Від суми готівки виданої за день

0,50% від суми зданої готівки,але не менше 20,00 грн.

Термін
сплати
В момент здійснення
операції

Тариф може відрізнятись від вказаних тарифів за умови
наявності окремого рішення

1,00% від суми платежу за кожний платіж, але не менше 9,00 грн.

В момент здійснення
операції

0,60% від суми платежу за кожний платіж,
але не більше 1 200,00 грн.

Комісію сплачує Платник:
від 20 000,01 грн. до 50 000,00 грн. включно
від 50 000,01 грн. до 70 000,00 грн. включно
від 70 000,01 грн. до 120 000,00 грн. включно
понад 120 000,01 грн.

6.4.3

Неактивним
вважається
поточний
рахунок
суб'єкта
господарювання, за яким протягом 36 та більше місяців не
проводились операції клієнта (не вважається операцією
клієнта - операція у кореспонденції з балансовими рахунками
2608, 3570, 3578, 3579).
З поточних/карткових рахунків в іноземній валюті комісія Не пізніше останнього
12,00 USD / 12,00 EUR / еквівалент 300,00 грн. в інших валютах знімається у валюті рахунку для подальшого продажу на МРВУ
робочого дня місяця
та зарахування на рахунок доходів банку в національній
валюті.
Якщо залишок на рахунку менший, ніж тариф, комісія
встановлюється у розмірі залишку на поточному/картковому
рахунку.

для зарахування на рахунки отримувачів з якими укладено договір про приймання платежів:
до 20 000,00 грн. включно

6.4.2.2

За кожний платіж

на рахунки отримувачів з якими не підписаний договір на приймання платежів (Комісію сплачує Платник):
до 120 000,00 грн. включно

6.4.2

7,00 грн. за кожний платіж

Операції, що пов'язані з касовим обслуговуванням клієнтів
Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси Банку

В момент здійснення
операції

100,00 грн. (за одним контрактом)

- понад рік

6.1

6.4.2.1

300,00 грн. плюс 50,00 грн. за кожну МД з реєстру Банку та 100,00 грн. за кожну
МД з реєстрів інших банків (в межах одного контракту)

- до 1 року (включно)
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6.4.1

200,00 грн. плюс 50,00 грн. за кожну МД (в межах одного контракту), але не
більше 5 000,00 грн.

0,70% від суми платежу за кожний платіж, але не менше 9,00 грн.
0,35% від суми платежу за кожний платіж

В момент здійснення
операції

0,30% від суми платежу за кожний платіж
0,25% від суми платежу за кожний платіж
0,20% від суми платежу за кожний платіж

Комісію сплачує Одержувач

0,50% від суми платежу за кожний платіж, але не менше 9,00 грн.

для оплати за медикаменти та інші товари медичного призначення

Зарахування коштів на рахунки відкриті в ПАТ "ВіЕс Банк"
0,30% від суми платежу, але не менше 9,00 грн. за кожний платіж проводиться лише за умови підписання договору на приймання
платежів.

В момент здійснення
операції

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

6.4.4
6.4.4.1
6.4.4.2
6.4.5

6.5

для зарахування на рахунки туроператорів та турагенств:
які обслуговуються у ПАТ "ВіЕс Банк" та з якими підписано договір на приймання платежів
інші:

20,00 грн. за кожний платіж (незалежно від суми)
0,30% від суми платежу за кожний платіж, але не менше 30 грн.

- до 10 000,00 грн.
- від 10 000,01 грн. до 100 000,00 грн.
- від 100 000,01 грн. до 500 000,00 грн.
- від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.
- понад 1 000 000,01 грн.
Переказ готівки від юридичних і фізичних осіб для виплати готівки отримувачу

Безкоштовно
12,00 грн.
60,00 грн.
120,00 грн.

- платник готівки

1,00% від суми переказу, але не менше 7,00 грн.

- отримувач готівки

1,30% від суми переказу, але не менше 7,00 грн.
40,00 грн.

6.7

Оформлення грошових чекових книжок

40,00 грн.

6.8

Обмін зношених, значно пошкоджених, з дефектом виробника банкнот (монет), а також тих, що вилучаються
з обігу, на придатні до обігу

6.9

Видача монет з каси банку:
За суму, що становить не більше 0,5% від готівки, зданої в касу банку, для клієнтів, які здають готівку в
розмірі не меншому ніж 3 000 000 грн. в місяць
В інших випадках

Видача бланків простих та переказних векселів

6.12

Обмін банкнот на банкноти більшого номіналу (від 3000,00 грн.)

Підключення та встановлення системи дистанційного обслуговування "КЛІЄНТ БАНК"

7.2

Розрахункове обслуговування клієнта системою дистанційного обслуговування "КЛІЄНТ БАНК"

7.3

Виїзд до клієнта (за кожний виїзд)

7.4

Сервіс оперативного інформування "SMS - інфо"

7.4.1

В момент здійснення
операції

1,00% від суми монет, але не менше 7,00 грн.

40,00 грн.

В момент
здійснення
операції

55,00 грн.
20,00 грн. в.т.ч. ПДВ
0.20% від суми

Примітки

Безкоштовно
Якщо хоча б один з поточних рахунків клієнта обслуговується
тарифним
пакетом,
яким
передбачено
безкоштовне
60,00 грн. в місяць незалежно від кількості підключених систем та рахунків обслуговування системою "КЛІЄНТ БАНК", то всі решта
клієнта підключені рахунки клієнта також обслуговуються системою
"КЛІЄНТ БАНК" безкоштовно.
120,00 грн. (в т.ч. ПДВ)

Термін
сплати
В момент здійснення
операції

В останній робочий
день місяця

В момент здійснення
операції

Щомісячна плата за надання виписок у вигляді текстових повідомлень (SMS)
для юридичних осіб
для ФОП

7.4.2

-

Безкоштовно

Операції, що пов'язані із супроводженням програмного комплексу та розрахункове обслуговування клієнтів із
застосуванням системи 'Клієнт - Банк' та SMS - інфо

7

В момент здійснення
операції
В момент звернення
клієнта

Безкоштовно

За повторний перерахунок готівкових коштів при здачі в касу Банку за умови невідповідності суми наявних
коштів сумі вказаній в платіжному документі клієнта:
При сумі наявної готівки до 100 000,00 грн.(включно)
При сумі наявної готівки від 100 000,00 грн.

6.11

В кінці робочого дня

25,00 грн.

Обмін банкнот національної валюти на розмінну монету (за 1000 штук будь-якого номіналу)

7.1

В момент здійснення
операції

на власні рахунки, відкриті в ПАТ "ВіЕс Банк" (Комісію сплачує Отримувач)

6.6

6.10

Налаштування шаблону на приймання платежів в АБС
здійснюється на підставі "Заявки на узгодження умов договору
на приймання платежів"

7,00 грн.
12,00 грн.

Плата за інформаційне текстове повідомлення (SMS), відправлене банком клієнту
для юридичних осіб
для ФОП

В останній робочий
день місяця

0,45 грн. за кожне повідомлення
Безкоштовно

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

7.4.3

Плата за підключення до системи дистанційного обслуговування "SMS-інфо" при зміні параметрів заявки на
підключення
для юридичних осіб
для ФОП

12,00 грн.

Купівля, продаж та обмін безготівкової іноземної валюти
(обсяги операцій протягом одного робочого дня)

9
9.1

Примітки

9.2.2
9.2.3

Продаж валют 1-ї групи класифікатора НБУ нерезидентами-інвесторами

0.25%

9.2.4

інших валют 2-ї та 3-ї групи класифікатора НБУ нерезидентами-інвесторами

0.35%

9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1

9.3

Термін
сплати

Купівля іноземної валюти на МВР
доларів США, євро, російських рублів
- до 100 000,00 (включно)
- від 100 000,01 до 500 000,00 (включно)
- від 500 000,01 до 1 000 000,00 (включно)
- від 1 000 000,01
інших валют
Купівля іноземної валюти на МВР за рахунок коштів від реалізації заставного майна з дозволу Банку для
погашення проблемної заборгованості за кредитами, нарахованими відсотками
Продаж іноземної валюти на МВР:
Продаж валют 1-ї групи класифікатора НБУ та російських рублів
інших валют 2-ї та 3-ї групи класифікатора НБУ

9.1.1

В момент
здійснення операції

7,00 грн.

0.70%
0.35%
0.25%

Від вартості купленої валюти протягом дня

В момент здійснення
операції

0.20%
0.70%
Безкоштовно

0.35%
0.55%

Від вартості проданої валюти в гривнях за курсом продажу
протягом дня

В момент здійснення
операції

Обмін іноземної валюти
- за заявкою клієнта
До 10 000,00 дол. США включно (або еквівалент іншої валюти по курсу НБУ на день здійснення операції)

0,80% від суми іноземної валюти наданої клієнтом для обміну в грн. по курсу
НБУ на день здійснення операції, але не менше 30,00 гривень

від 10 000,01 до 20 000,00 дол. США включно (або еквівалент іншої валюти по курсу НБУ на день здійснення
операції)

0,70% від суми іноземної валюти наданої клієнтом для обміну в грн. по курсу
НБУ на день здійснення операції

від 20 000,01 до 50 000,00 дол. США включно (або еквівалент іншої валюти по курсу НБУ на день здійснення
операції)

0,55% від суми іноземної валюти наданої клієнтом для обміну в грн. по курсу
НБУ на день здійснення операції

від 50 000,01 дол. США (або еквівалент іншої валюти по курсу НБУ на день здійснення операції)
9.4

9.5

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Купівля, продаж, конверсія (купівля/продаж однієї іноземної валюти за іншу) за операціями, пов’язаними з
примусовим списанням коштів на підставі виконавчих документів, виданих судами

Додаткова комісійна винагорода за терміновість здійснення операції з купівлі іноземної валюти

В момент здійснення
операції

0,35% від суми іноземної валюти наданої клієнтом для обміну в грн. по курсу
НБУ на день здійснення операції
Безкоштовно або на підставі окремого рішення Банку
В момент здійснення
операції

Розмір комісії встановлюється на підставі письмового Розпорядження
уповноваженої Тарифним комітетом особи в межах від 1,00% до 40,00% від
суми гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти

Операції зі спеціальними рахунками для зарахування страхових коштів (2604)

Примітки

Відкриття спеціального рахунку для зарахування страхових коштів юридичним особам, суб'єктам
Безкоштовно
господарської діяльності та небанківським фінансовим установам (2604)
Закриття спеціального рахунку для зарахування страхових коштів юридичним особам, суб'єктам господарської
Безкоштовно
діяльності та небанківським фінансовим установам (2604)
За ведення спеціального рахунку для зарахування страхових коштів юридичих осіб, суб'єктів господарської
Безкоштовно
діяльності та небанківських фінансових установ (2604)
Плата за обслуговування тарифного плану для спеціальних рахунків для зарахування страхових коштів
Безкоштовно
юридичних осіб, суб'єктів господарської діяльності та небанківських фінансових установ (2604)
Решта операцій зі спеціальними рахунками для зарахування страхових коштів юридичних осіб, суб'єктів Згідно загальних тарифів або тарифного плану за яким обслуговується поточний
рахунок
господарської діяльності, небанківських фінансових установ (2604)

Термін
сплати

Секретар Тарифного комітету ___________________ Похонський В.І.

