
 
 
 

Тарифи по продукту  

«Корпоративний рахунок для  фізичних осіб» 
Послуга (операції) Тариф Порядок оплати ПДВ 

1. Відкриття, ведення, переоформлення і закриття рахунку 

1.1.Відкриття рахунку Не тарифікується 

1.2.Закриття рахунку  Не тарифікується 

1.3.Плата за надання копії Договору/Оферти* 500 грн. 
Оплата в день подання заяви 

на надання копії Договору 

В т.ч. 

ПДВ 

2. Розрахункове обслуговування клієнтів 

2.1.Зарахування коштів на рахунок :   

2.1.1. в національній валюті:   

а)  з рахунків, відкритих у  інших банках 

України 
Не тарифікується 

б) з рахунків, відкритих у  АТ «Банк 

Форвард» 
Не тарифікується 

2.1.2. в іноземній валюті Не тарифікується 

2.2. Перерахування коштів з рахунку клієнта (міжбанківський переказ): 

а) в національній валюті  за одним 

розрахунковим документом у відділенні 

Банку 

1% від суми, min 15 грн. 
Оплата в день проведення 

операції 
без ПДВ 

б)  в національній валюті з використанням 

Систем дистанційного банківського 

обслуговування 

Не тарифікується 

в) в іноземній валюті**  (окрім переказів на 

рахунки клієнтів, що відкрити в АО «Банк 

Русский Стандарт» та на виконання переказів 

за послугою «Регулярні платежі»). 

В євро 

0,75% від суми, min 30 EUR 

Оплата в день проведення 

операції в гривні за курсом 

НБУ 

без ПДВ 

г) в іноземній валюті на рахунки клієнтів, що 

відкриті в АО «Банк Русский Стандарт» 

(Російська Федерація) 

В доларах США - 0,2% від 

суми, min 30 USD, max 50 

USD 
Оплата в день проведення 

операції в гривні за курсом 

НБУ 

 

без ПДВ 

В євро - 0,2% від суми, min 

30 EUR, max 50 EUR 

2.3. Внутрішньобанківський переказ Не тарифікується 

2.4. Нарахування процентів на залишок по рахунку (за умови активації 

послуги «Нарахування процентів на залишок по рахунку» в Інтернет або мобільному 

банку АТ «БАНК ФОРВАРД») ***: 

Нарахування і капіталізація 
щомісячно в останній робочий 

день місяця. 

Мін. залишок для нарахування 
процентів: 

 

а) в національній валюті 8,00% річних Від 1 000,00 грн.  

 

б) в доларах США 3,00% річних Від 100,00 доларів США 

в) в євро 2,50% річних Від 100,00 євро 

3. Обслуговування рахунку 

3.1. Надання виписок Не тарифікується 

3.2  Надання дублікатів виписок 
50 грн. 

Оплата в день проведення 

операції 
без ПДВ 

3.3. Видача довідки по розрахунково - 

касовому обслуговуванню клієнта 
75 грн. 

Оплата в день проведення 

операції 
без ПДВ 

3.4. Оформлення довіреності на право 

розпорядження рахунком 
60 грн. 

Оплата в день проведення 

операції 
без ПДВ 

4.Касове обслуговування 

4.1. Прийняття банком готівкових коштів від клієнта та зарахування на рахунок: 

а) у національній валюті 
Не тарифікується 

б) в іноземній валюті 

4.2. Видача готівкових коштів за попередньою заявкою: 

а) у національній валюті 

від 0 до 50 000,00 грн 

включно - не 

тарифікується 

Оплата в день проведення 

операції 
без ПДВ 

від 50 000,01 до 125 000,00 

грн включно - 1% 

від 125 000,01 до 250 000,00 

грн включно - 3% 

від 250 000,01 до 500 000,00 

грн включно - 5% 



від 500 000,01 грн - 10% 

 

б) в іноземній валюті 

від 0 до 2 000,00 USD/EUR 

включно - не 

тарифікується 

Оплата в день проведення 

операції в гривні за курсом 

НБУ 

без ПДВ 

від 2 000,01 до 5 000,00 

USD/EUR включно - 1% 

від 5 000,01 до 10 000,00 

USD/EUR включно - 3% 

від 10 000,01 до 20 000,00 

USD/EUR включно - 5% 

від 20 000,01 USD/EUR - 

10% 
5. Операції з купівлі / продажу /обміну валюти на міжбанківському валютному ринку 

 

5.1. Купівля безготівкової валюти  0,5% від суми, min 10 USD 

Оплата в день проведення 

операції в гривні за курсом 

НБУ 

без ПДВ 

5.2. Продаж безготівкової валюти  0,5% від суми, min 10 USD 

5.3. Безготівкова конвертація  однієї іноземної 

валюти в іншу іноземну валюту (крім  валют 

1-ої групи класифікатора НБУ в 2-у) 

0,5% від суми, min 10 USD 

* оплата здійснюється готівкою в касу Банку при оформленні Заяви на отримання копії документів. Копії документів по Договорам, які були 
закриті більше 5 (п’яти) років тому, не видаються; 

** платежі в іноземній валюті здійснюються виключно в євро. 
*** для Рахунків відкритих починаючи з 21.05.2021 р., діє після активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». До 
активації послуги в Інтернет або мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД» - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за 

процентною ставкою 0,00% річних. Для всіх Рахунків, незалежно від дати оформлення, можлива деактивація послуги   в Інтернет або 

мобільному банку АТ «БАНК ФОРВАРД». Після деактивації послуги - нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається за 
процентною ставкою 0,00% річних. 

 
    



 


