
Додаток 1

до протоколу засідання

МКУА АТ "БАНК ФОРВАРД"

від 22.03.2023 №4

№ Тариф ПДВ КОМЕНТАР

1 Обслуговування рахунку

1.1
Надання довідок про відкриття (наявність) 

Рахунку за запитом Клієнта:
300 грн  (в т.ч. ПДВ)

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.2 Надання довідки про закриття Рахунку: 300 грн.  (в т.ч. ПДВ)
За оригінал документа.

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом

1.3

Надання виписок/довідок про розрахунково-

касове обслуговування Рахунку по запиту 

Клієнта:

1.3.1  - до 1 місяця 200 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.2  - до 6 місяців 300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.3  - від 6 місяців до 1 року 500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.4  - більше 1 року 1 000 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.4
Надання довідок про підтвердження залишку 

коштів на Рахунку на дату
200 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом

1.5
Надання копії розрахункового документу (за 1 

копію): 
100 грн.  (в т.ч. ПДВ)

За рахунками в національній валюті. Комісійна винагорода сплачується в тому

числі за засвідчення Банком копії документу або виписки, наданих клієнтом.

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.6
Надання довідки щодо акцептування 

кредиторських вимог
300 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.7

Пересилання банківських документів Клієнту 

(виписки руху коштів по рахунку Клієнта тощо) 

через АТ "УКРПОШТА" (за одне 

рекомендоване відправлення) листом з 

повідомленням про вручення, або бандероллю 

з повідомленням про вручення - до 1000 г 

(включно)

150 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

2 Операції в іноземній валюті

2.1

Надання листів, довідок та інших документів, 

що підтверджують проведення операції в 

іноземній валюті 

500 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

3 Послуги за кредитним обслуговуванням

3.1

Надання довідки про відсутність чи наявність 

кредитних операцій, інших зобовязань (в т.ч. за 

наданими гарантіями, акредитивами тощо).

300 грн  (в т.ч. ПДВ)

в т.ч., відсутність укладених з Банком договорів поруки, забезпечення, застави та

кредитних договорів. Послуга надається тільки після попередньої її оплати

Клієнтом.

3.2
Надання довідки про стан розрахунків на 

зазначену в запиті клієнта дату
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

В довідці зазначається сума кредитної заборгованості (без деталізації умов

кредитування) та інформація про повне погашення заборгованості по кредитному

договору і відсутність обтяженого рухомого майна. Послуга надається тільки після

попередньої її оплати Клієнтом

3.3 Надання виписки з рахунків клієнтів 300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

За кожний аналітичний, кредитний та процентний рахунок без додаткового

розрахунку заборгованості. Послуга надається тільки після попередньої її оплати

Клієнтом

3.4
Надання довідки з рахунків клієнтів  та додатків 

до них 
500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується не залежно від кількості рахунків.

В додатках зазначаються розрахунки заборгованості: штрафи, санкції, пені,

заборгованість з описом параметрів кредитного договору (сума ліміту, % ставка,

строки погашення, опис застави, нарахування відсотків помісячно, розміру %,

строки погашення, опис застави, зазначення іншої інформації щодо умов

кредитного договору. Послуга надається тільки після попередньої її оплати

Клієнтом

Інформація надається по 1 кредитному договору.

3.5
Надання довідки про  підтвердження залишків 

коштів 
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за надання довідки по кожному кредитному

договору з зазначенням інформації про повне погашення заборгованості по

кредитному договору і відсутності обтяженого рухомого майна.

4

4.1

Надання копії договору, в т.ч. угод до нього (за 

наявністю):

- банківського рахунку                                

500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за кожну видану копію Договору, в т.ч. угод до 

нього (за наявністю). Послуга надається тільки після попередньої її оплати 

Клієнтом.

4.2

Надання копії договору, в т.ч. угод до нього (за 

наявністю):      

- кредитного договору;

- договору застави;

- договору поруки

700 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за кожну видану копію Договору, в т.ч. угод до 

нього (за наявністю). Послуга надається тільки після попередньої її оплати 

Клієнтом.

5

Оформлення документів  та  розгляд заяви 

клієнта про надання документів щодо зняття 

заборон відчуження по кредитним угодам, які 

були повністю погашені 

5.1 з наданням нотаріальної довіреності 700,00 грн.  (в т.ч. ПДВ)
Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

5.2 без надання нотаріальної довіреності 500,00 грн.  (в т.ч. ПДВ)
Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

Тарифи на послуги банку для фізичних осіб

Виписки/інформація надаються щодо проведених операцій по Рахункам Клієнта,

комісійна винагорода сплачується за кожний Рахунок. Послуга надається тільки

після попередньої її оплати Клієнтом



Додаток 2

до протоколу засідання

МКУА АТ "БАНК ФОРВАРД"

від 22.03.2023 № 4

№ Тариф ПДВ КОМЕНТАР

1 Обслуговування рахунку

1.1
Надання довідок про відкриття (наявність) 

Рахунку за запитом Клієнта:
300 грн  (в т.ч. ПДВ)

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.2 Надання довідки про закриття Рахунку: 300 грн.  (в т.ч. ПДВ)
За оригінал документа.

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.3

Надання виписок/довідок про розрахунково-

касове обслуговування Рахунку по запиту 

Клієнта:

1.3.1  - до 1 місяця 200 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.2  - до 6 місяців 300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.3  - від 6 місяців до 1 року 500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.3.4  - більше 1 року 1 000 грн.  (в т.ч. ПДВ)

1.4
Надання довідок про підтвердження залишку 

коштів на Рахунку на дату
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується Клієнтом напередодні здійснення запиту за

кожний Рахунок.

1.5

Надання довідок про розрахунково-касове 

обслуговування рахунку на прохання Клієнта 

(для підтвердження звіту по аудиторському 

запиту)

1 000 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.6
Надання копії розрахункового документу (за 1 

копію): 
100 грн.  (в т.ч. ПДВ)

За рахунками в національній валюті. Комісійна винагорода сплачується в тому

числі за засвідчення Банком копії документу або виписки, наданих клієнтом.

Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.7
Надання довідки щодо акцептування 

кредиторських вимог
300 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

1.8.

Пересилання банківських документів Клієнту 

(виписки руху коштів по рахунку Клієнта тощо) 

через АТ "УКРПОШТА" (за одне 

рекомендоване відправлення) листом з 

повідомленням про вручення, або бандероллю 

з повідомленням про вручення - до 1000 г 

(включно)

150 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

2 Операції в іноземній валюті

2.1

Надання листів, довідок та інших документів, 

що підтверджують проведення операції в 

іноземній валюті 

500 грн.  (в т.ч. ПДВ) Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

3 Послуги за кредитним обслуговуванням

3.1
Надання довідки про відсутність чи наявність 

кредитної заборгованості.
300 грн  (в т.ч. ПДВ)

в т.ч., відсутність укладених з Банком договорів поруки, забезпечення, застави та

кредитних договорів.

3.2
Надання довідки про стан розрахунків на 

зазначену в запиті клієнта дату
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

В довідці зазначається сума кредитної заборгованості (без деталізації умов

кредитування) та інформація про повне погашення заборгованості по кредитному

договору і відсутність обтяженого рухомого майна.

3.3
Надання виписки з рахунків клієнтів за 1 

календарний місяць
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

За кожний аналітичний кредитний та процентний рахунок без додаткового

розрахунку заборгованості.

3.4
Надання довідки з рахунків клієнтів  та додатків 

до них
500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується не залежно від кількості рахунків

В додатках зазначаються розрахунки заборгованості: штрафи, санкції, пені,

заборгованість з описом параметрів кредитного договору (сума ліміту, % ставка,

строки погашення, опис застави, нарахування відсотків помісячно, розміру %,

строки погашення, опис застави, зазначення іншої інформації щодо умов

кредитного договору. Послуга надається тільки після попередньої її оплати

Клієнтом

Інформація надається по 1 кредитному договору.

3.5
Надання довідки про  підтвердження залишків 

коштів 
300 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за надання довідки по кожному кредитному

договору з зазначенням інформації про повне погашення заборгованості по

кредитному договору і відсутності обтяженого рухомого майна.

4

4.1

Надання копії договору, в т.ч. угод до нього (за 

наявністю):

- банківського рахунку                                

500 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за кожну видану копію Договору, в т.ч. угод до 

нього (за наявністю). Послуга надається тільки після попередньої її оплати 

Клієнтом.

4.2

Надання копії договору, в т.ч. угод до нього (за 

наявністю):

- банківського рахунку;      

- кредитного договору;

- договору застави;

- договору поруки

700 грн.  (в т.ч. ПДВ)

Комісійна винагорода сплачується за кожну видану копію Договору, в т.ч. угод до 

нього (за наявністю). Послуга надається тільки після попередньої її оплати 

Клієнтом.

5

Оформлення документів  та  розгляд заяви 

клієнта про надання документів щодо зняття 

заборон відчуження по кредитним угодам, які 

були повністю погашені 

5.1 з наданням нотаріальної довіреності 1000,00 грн.  (в т.ч. ПДВ)
Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

5.2 без надання нотаріальної довіреності 700,00 грн.  (в т.ч. ПДВ)
Послуга надається тільки після попередньої її оплати Клієнтом.

Тарифи на послуги банку для суб`єктів господарювання 

Виписки/інформація надаються щодо проведених операцій по Рахункам Клієнта,

комісійна винагорода сплачується за кожний Рахунок.


