
 

Тарифи розрахунково-касового обслуговування клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у національній валюті  

      
Тариф Строк та порядок оплати ПДВ 

Послуги (операції) 

1. Відкриття, ведення, внесення змін та закриття поточного рахунку 

1.1. Відкриття поточного рахунку, в тому числі тимчасових рахунків, та рахунків зі спеціальним 
режимом використання 
(окрім рахунків 2604) 

350,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

1.2. Нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку* 
(з утриманням всіх необхідних податків, передбачених законодавством) 

5,00% 
Нарахування та оплата в 
останній робочий день 

місяця 
без ПДВ 

1.3. Плата за закриття поточного рахунку (послуга передбачає надання клієнту відповідної 
довідки в день закриття):    

а) з ініціативи клієнта 
300,00 грн. Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ б) з ініціативи клієнта та перерахування залишків коштів в інший банк 

в) при ліквідації підприємства 500,00 грн. 

2. Розрахункове обслуговування 

2.1. Плата за ведення поточного рахунку в національній валюті 
(Щомісячна плата стягується в разі проведення операцій по поточному рахунку) 

150,00 грн. 
Оплата в останній 

робочий день місяця 
без ПДВ 

**2.2. Плата за ведення неактивного поточного рахунку в національній валюті 
- В разі відсутності необхідної суми на рахунку, сума списання не може бути більше залишку, 
наявного на такому рахунку на день здійснення оплати. 
- В разі відсутності залишку на неактивному рахунку, сума комісії не нараховується та не 
стягується  
- В разі наявності арешту на неактивному рахунку, сума комісії не нараховується та не 
стягується  

300,00 грн. 
Оплата в останній 

робочий день місяця 
без ПДВ 

2.3. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим (в т.ч. електронним) 
документом в операційний час банку:    

а) за одним розрахунковим (паперовий) документом 
(з рахунків 2604 комісія за переказ коштів не стягується) 

20,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 
б) за одним електронним документом 
 (з рахунків 2604 комісія за переказ коштів не стягується) 

5,00 грн. 

в) внутрішньобанківський переказ  
25 грн. виключно 

паперовий документ 

2.4. в поза операційний час (за кожний документ) після 16:00 в рамках роботи СЕП НБУ 0,5% min 15 грн. Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 
2.5. Зарахування безготівкових надходжень на поточний рахунок не тарифікується 

2.6. Плата за підтвердження банком платіжного доручення переданого клієнтом по системі 
«Клієнт-Банк» (за кожний документ) 

2,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

3. Касове обслуговування у національній валюті 

3.1. Видача готівки з поточних рахунків в національній валюті: 1,00% Оплата у день надання без ПДВ 



 

послуги 

а) термінова підготовка готівки до видачі без попередньої заявки в сумі до 
20 000,00  

1,00% 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

3.2. Внесення та перерахунок готівки, що доставлена в банк клієнтом для зарахування її на 
поточний рахунок в національній валюті 

0,3% min 10 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

3.3. Оформлення чекової книжки на видачу готівки 
50,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 

4. Обслуговування системи електронних розрахунків „Клієнт-Банк” 

4.1. Підключення до системи „Клієнт-Банк”  
150,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 

4.2. Розрахункове обслуговування в системі електронних розрахунків   “Клієнт-Банк” 
(щомісячно) 

100,00 грн. 
Оплата в останній 

робочий день місяця 
без ПДВ 

Якщо проведення операцій по системі  „Клієнт-Банк” не здійснювалося, плата за 
відповідний місяць не стягується     

4.3 Супроводження системи  „Клієнт-Банк” з виїздом спеціаліста: 
   

а) за перший виїзд 
400,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

з ПДВ 

б) кожний наступний виїзд 
200,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

5. Інформаційні та додаткові послуги 

5.1. Довідка про відкриття поточного рахунку (видається в день відкриття рахунку) не тарифікується - без ПДВ 

5.2. Надання дублікатів виписок по поточному рахунку 
25,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 

5.3. Надання довідок по рахунках Клієнта: 
   

а) за період до одного року 100,00 грн. Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 
б) за період, що перевищує один рік 100,00 грн. 

5.4. Надання інших довідок по рахунках Клієнта, 
що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про відкриття/закриття, 
наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутність чи наявність 
кредитів, курс гривні до іноземних валют та банківських металів, стан розрахунків за 
договором (кредиту/позики, експорту/імпорту тощо), здійснені операції з купівлі, продажу, 
обміну іноземної валюти, у тому числі для погашення кредиту), а також інформації, необхідної 
для формування аудиторського звіту 

100,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

5.5. Підготовка платіжного доручення за проханням клієнта (1 прим.) 
10,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

з ПДВ 

5.6. Запит про зарахування коштів на рахунок отримувача 
50,00 грн. 

Оплата у день надання 
послуги 

без ПДВ 

5.7. Відправка електронною поштою змін умов та реквізитів платіжного документа (згідно 
листа клієнта) 

50,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 



 

5.8. Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за 
розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта. 

100,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
без ПДВ 

5.9. Розгляд документів і направлення клопотання для отримання індивідуальних дозволів, 
ліцензій НБУ на здійснення операцій, що ліцензуються 

400,00 грн. 
Оплата у день надання 

послуги 
з ПДВ 

        

Банк залишає за собою право узгоджувати з клієнтом та утримувати спеціальні та допоміжні комісії за проведення нестандартних та складних 
операцій, які потребують додаткових витрат. 
Банк не несе відповідальності за затримку в розрахунках, помилки в переказах, що виникли внаслідок неповних або нечітких інструкцій клієнтів та банків- 
кореспондентів, за дії інших банків, а також такі затримки, що виникли за форс-мажорних обставин. 
Банк має право на встановлення індивідуальних тарифів за домовленістю з клієнтом. 
Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта 
*Плата нараховується в разі залишку на рахунку більше 3 млн. грн. 
**Неактивним вважається рахунок за яким протягом відповідного календарного місяця не здійснено жодної операції 

  



 

 
Тарифи розрахунково-касового обслуговування клієнтів - само зайнятих осіб (нотаріусів і адвокатів) у національній валюті  

      
Тариф Строк та порядок оплати ПДВ 

Послуги (операції) 

1. Відкриття, ведення, внесення змін та закриття поточного рахунку 

1.1. Відкриття поточного рахунку, в тому числі тимчасових рахунків, та рахунків зі 

спеціальним режимом використання 

(окрім рахунків 2604) 
не тарифікується - без ПДВ 

1.2. Нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку* 

(з утриманням всіх необхідних податків, передбачених законодавством) 
5,00% 

Нарахування та оплата в 

останній робочий день місяця 
без ПДВ 

1.3. Плата за закриття поточного рахунку (послуга передбачає надання клієнту 

відповідної довідки в день закриття):    

а) з ініціативи клієнта 
90,00 грн. 

Оплата у день надання послуги без ПДВ б) з ініціативи клієнта та перерахування залишків коштів в інший банк 

в) при ліквідації підприємства не тарифікується 

2. Розрахункове обслуговування  

2.1. Плата за ведення поточного рахунку в національній валюті не тарифікується - без ПДВ 

2.2. Переказ з поточного рахунку клієнта за одним розрахунковим (в т.ч. 

електронним) документом в операційний час банку:    

а) за одним розрахунковим (паперовий) документом 

З рахунків 2604 комісія за переказ коштів не стягується 
2,00 грн. 

Оплата у день надання послуги без ПДВ б) за одним електронним документом 

З рахунків 2604 комісія за переказ коштів не стягується 

в місяць 20 документів 

безкоштовно, послідуючі 

- 1,5 грн. 

в) внутрішньобанківський переказ  не тарифікується 

2.4. в поза операційний час (за кожний документ) після 16:00 в рамках роботи СЕП 

НБУ 
0,05% min 5 грн. 

Оплата у день надання послуги без ПДВ 

2.5. Зарахування безготівкових надходжень на поточний рахунок не тарифікується 

2.6. Плата за підтвердження банком платіжного доручення переданого клієнтом по 

системі «Клієнт-Банк» (за кожний документ) 
не тарифікується - без ПДВ 

3. Касове обслуговування у національній валюті 

3.1. Видача готівки з поточних рахунків в національній валюті: не тарифікується - без ПДВ 

а) термінова підготовка готівки до видачі без попередньої заявки в сумі до 

20 000,00  
не тарифікується - без ПДВ 

3.2. Внесення та перерахунок готівки, що доставлена в банк клієнтом для 

зарахування її на поточний рахунок в національній валюті 
не тарифікується - без ПДВ 

3.3. Оформлення чекової книжки на видачу готівки 20,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

4. Обслуговування системи електронних розрахунків „Клієнт-Банк” 

4.1. Підключення до системи „Клієнт-Банк”  не тарифікується - без ПДВ 

4.2. Розрахункове обслуговування в системі електронних розрахунків   “Клієнт-

Банк” (щомісячно) 
не тарифікується - без ПДВ 



 

Якщо проведення операцій по системі  „Клієнт-Банк” не здійснювалося, плата 

за відповідний місяць не стягується     

4.3 Супроводження системи  „Клієнт-Банк” з виїздом спеціаліста: 
   

а) за перший виїзд не тарифікується - 
з ПДВ 

б) кожний наступний виїзд не тарифікується - 

5. Інформаційні та додаткові послуги 

5.1. Довідка про відкриття поточного рахунку (видається в день відкриття рахунку) не тарифікується - без ПДВ 

5.2. Надання дублікатів виписок по поточному рахунку 5,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

5.3. Надання довідок по рахунках Клієнта: 
   

а) за період до одного року 20,00 грн. 
Оплата у день надання послуги без ПДВ 

б) за період, що перевищує один рік 20,00 грн. 

5.4. Надання інших довідок по рахунках Клієнта, 

що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнтів (про 

відкриття/закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на 

рахунках, відсутність чи наявність кредитів, курс гривні до іноземних валют та 

банківських металів, стан розрахунків за договором (кредиту/позики, 

експорту/імпорту тощо), здійснені операції з купівлі, продажу, обміну іноземної 

валюти, у тому числі для погашення кредиту), а також інформації, необхідної для 

формування аудиторського звіту 

20,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

5.5. Підготовка платіжного доручення за проханням клієнта (1 прим.) не тарифікується Оплата у день надання послуги з ПДВ 

5.6. Запит про зарахування коштів на рахунок отримувача не тарифікується Оплата у день надання послуги без ПДВ 

5.7. Відправка електронною поштою змін умов та реквізитів платіжного документа 

(згідно листа клієнта) 
не тарифікується Оплата у день надання послуги без ПДВ 

5.8. Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за 

розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта. 
тарифи спецзв'язку Оплата у день надання послуги без ПДВ 

5.9. Розгляд документів і направлення клопотання для отримання індивідуальних 

дозволів, ліцензій НБУ на здійснення операцій, що ліцензуються 
не тарифікується Оплата у день надання послуги з ПДВ 

        

Банк залишає за собою право узгоджувати з клієнтом та утримувати спеціальні та допоміжні комісії за проведення нестандартних та складних 

операцій, які потребують додаткових витрат. 

Банк не несе відповідальності за затримку в розрахунках, помилки в переказах, що виникли внаслідок неповних або нечітких інструкцій клієнтів та банків- 

кореспондентів, за дії інших банків, а також такі затримки, що виникли за форс-мажорних обставин. 

Банк має право на встановлення індивідуальних тарифів за домовленістю з клієнтом. 

Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта 

*Плата нараховується в разі залишку на рахунку більше 3 млн. грн. 

 


