
 

 

Тарифи на документарні послуги та операції 

 
 

№ Послуга Тариф Термін оплати Примітки 
Стаття 1. Акредитиви в національній валюті, що відкриваються банком 

1.1. Відкриття акредитиву 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 300 грн. та не більше 

1 000 грн. 

В день надання 
послуги 

- 

1.2. Внесення змін в умови акредитиву 200 грн. - 

1.3. Збільшення суми акредитиву 

0,1% від суми акредитиву, але 

не менше 50 грн. та не більше 

300 грн. 

- 

1.4. 
Листування з іншими банками на прохання 
Клієнта (платника) 

54 грн., в т.ч. ПДВ 9 грн. - 

1.5. 
Прийняття та перевірка документів за акре-
дитивом 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 300 грн. та не більше 

1 000 грн. 

- 

1.6. 
Виявлення розбіжностей в документах з 

умовами акредитиву 
100 грн. - 

1.7. 
Повернення документів Бенефіціару в разі 
виявлення розбіжностей 

Тариф кур’єрської служби + 

10%  + ПДВ відповідно до зако-

нодавства 

За одне відправ-

лення 

1.8. Платіж за акредитивом 

0,15% від суми акредитиву, але 

не менше 100 грн. та не більше 

1 000 грн. 

- 

1.9. Комісія за закриття акредитиву 200 грн.  

Стаття 2. Акредитиви в національній валюті, що відкриваються іншими банками 

2.1. Авізування акредитиву 

0,15% від суми акредитиву, але 

не менше 200 грн. та не більше 

1 500 грн. 

В день надання 
послуги 

- 

2.2. Підтвердження акредитиву 

0,20% від суми акредитиву, але 

не менше 200 грн. та не більше 

1 500 грн. 

- 

2.3. Авізування змін до умова акредитиву 

0,1% від суми акредитиву, але 

не менше 100 грн. та  не більше 

1 000 грн. 

- 

2.4. 
Листування з іншими банками на прохання 
Клієнта (платника) 

54 грн., в т.ч. ПДВ 9 грн. - 

2.5. 
Прийняття та перевірка документів за акре-
дитивом 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 300 грн. та не більше 

1 000 грн. 

- 

2.6. 
Виявлення розбіжностей в документах з 

умовами акредитиву 
100 грн. 

За одне відправ-

лення 

2.7. 
Повернення документів Бенефіціару в разі 
виявлення розбіжностей 

Тариф кур’єрської служби + 

10%  + ПДВ відповідно до зако-

нодавства 

За одне відправ-

лення 

2.8. Надання документів до банку-емітента 

Тариф кур’єрської служби + 

10%  + ПДВ відповідно до зако-

нодавства 

Не пізніше п’яти 

робочих днів з дня 

отримання банком 

рахунку на оплату 

послуг кур’єрської 

пошти 

- 

2.9. Комісія за закриття акредитиву 200 грн. 
В день надання 

послуги 
- 

Стаття 3. Експортні акредитиви в іноземній валюті 

3.1. Попереднє авізування акредитиву 30 дол. США 

В день надання 
послуги 

- 

3.2. Авізування акредитиву 

 
0,1% від суми акредитиву, але 

не менше 50 дол. США та не бі-
льше 500 дол. США 

 

- 



№ Послуга Тариф Термін оплати Примітки 
3.3. Підтвердження акредитиву: 

3.3.1. 
з грошовим покриттям (за місяць або його 

частину) 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 70 дол. США та не 

більше 750 дол. США 
В день надання 

послуги 

 

3.3.2. без покриття За домовленістю - 

3.4. Перевірка документів за акредитивом 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 70 дол. США та не 

більше 750 дол. США 

В день надання 
послуги 

- 

3.5. 
Виявлення розбіжностей з умовами акреди-

тиву 
20 дол. США за  кожне розхо-

дження 
 

3.6. 

Запит іноземного банку щодо прийняття до-

кументів з розходженнями з умовами акре-

дитиву 

40 дол. США - 

3.7. Авізування погоджених змін до умов акредитиву: 

3.7.1. збільшення суми 
0,15% від суми акредитиву, але 
не менше 50 дол. США та не бі-

льше 500 дол. США 

В день надання 

послуги 

 

3.7.2 інші зміни, включаючи ануляцію акредитиву 20 дол. США  

3.8. 
Листування з іншими банками за заявою Клі-
єнта 

180 грн., в т.ч. ПДВ 30 грн.  

3.9. 

Акцепт трат або прийняття зобов’язань 

здійснити 

відстрочений платіж 

0,1% від суми акредитиву, але 
не менше 50 дол. США та не бі-

льше 500 дол. США 
 

3.10. Переказ трансферабельного акредитиву 
0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 30 дол. США та не бі-
льше 400 дол. США 

 

3.11. Відправка документів 

Тариф DHL або іншої кур’єр-

ської служби + 10%  +ПДВ 

відповідно до законодавства 

За одне відправ-

лення 

Стаття 4. Імпортні акредитиви в іноземній валюті 

4.1. Відкриття акредитиву 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 70 USD та не більше 

750 USD 

В день надання 

послуги 
- 

4.2. Внесення погоджених змін до умов акредитиву: 

4.2.1. збільшення суми 

0,15% від суми акредитиву, 

але не менше 70 дол. США та 

не більше 750 дол. США 

В день надання 

послуги 

 

- 

4.2.2. інші зміни, включаючи ануляцію акредитиву 30 дол. США - 

4.3. Перевірка документів за акредитивом 

0,2% від суми акредитиву, але 

не менше 70 дол. США та не 

більше 750 дол. США 

- 

4.4. 
Виявлення розбіжностей з умовами акреди-

тиву 

20 дол. США за кожне розхо-

дження 
- 

4.5. 

Запит банку-контрагенту щодо прийняття 

документів з розходженнями з умовами ак-

редитиву 

40 дол. США - 

4.6. Авізування погоджених змін до умов акредитиву: 

4.6.1. збільшення суми 
0,15% від суми акредитиву, але 
не менше 50 дол. США та не бі-

льше 500 дол. США 

В день надання 

послуги 

 

 

4.6.2 інші зміни, включаючи ануляцію акредитиву 20 дол. США  

4.7. 
Листування з іншими банками за заявою Клі-
єнта 

180 грн., в т.ч. ПДВ 30 грн.  

4.8. Акцепт трат 

0,1% від суми акредитиву, 

але не менше 50 дол. США та 

не більше 500 дол. США 

 

4.9. Виконання платежів за акредитивом: 

4.9.1. у ВКВ 

0,15% від суми, але не менше 

25 дол. США та не більше 

110 дол. США 
В день надання 

послуги 

 

 

4.9.2. у ОКВ 25 дол. США  

4.10. Підтвердження акредитиву За домовленістю  



№ Послуга Тариф Термін оплати Примітки 

4.11. Відправка документів 

Тариф DHL або іншої кур’єр-

ської служби + 10% + ПДВ 

відповідно до законодавства 

За одне відправ-

лення 

Стаття 5. Документарне інкасо в національній валюті 

5.1. Прийняття документів на інкасо 
0,1% від суми, але не менше 

200 грн. та не більше 1 000 грн. 

В день надання 

послуги 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Оплата документів 
0,1% від суми, але не менше 

300 грн. та не більше 500 грн. 
 

5.3. 
Зміна або повернення документарного інка-
сового доручення 

200 грн.  

5.4. Видача документів без платежу 300 грн.  

5.5. Повернення документів банку-відправнику 

Тариф пошти або кур’єрської 

служби + 250 грн. + ПДВ відпо-

відно до законодавства 

Не пізніше п’яти 

робочих днів з дня 

отримання банком 

рахунку на оплату 

послуг кур’єрської 

пошти  

За одне відправ-

лення 

Стаття 6. Документарне інкасо в іноземній валюті 

6.1. Прийняття документів на інкасо 

0,15% від суми, але не менше 

30 дол. США та не більше 

100 дол. США 

В день надання 

послуги 

 

6.2. 
Авізування про надходження документів на 
інкасо 

0,1% від суми, але не менше 30 

дол. США та не більше 80 дол. 

США 

 

6.3. 
Видача документів проти акцепту векселів 

або платежу 

50 дол. США 
 

 

6.4. 
Листування з іншими банками за заявою Клі-
єнта 

180 грн., в т.ч. ПДВ 30 грн.  

6.5. Відправка документів 

Тариф DHL або іншої кур’єр-

ської служби + 10% + ПДВ 

відповідно до законодавства 

За одне відправ-

лення 

1. Тарифи вказані без ПДВ, крім тарифів, де ПДВ вказано «в тому числі»; 

2. Сума комісії, вказана в іноземній валюті, сплачується Клієнтом у гривні за офіційним курсом НБУ на дату спи-

сання комісії; 

3. Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті сплачуються згідно Загальних тарифів на банківські послуги з розрахун-

ково-касового обслуговування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які про-

вадять професійну незалежну діяльність. 

 

 


