
 

 

Тарифи на послуги, що надаються Клієнтам банку* при проведенні операцій в іноземній валюті   

Тарифний пакет «Exchange» 

 

№ Послуга Тариф Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Оформлення і ведення рахунків в іноземній валюті  

1.1 Відкриття і ведення: 

 

1.1.1 

Поточного рахунку або рахунку із спеціальним ре-

жимом використання в іноземній валюті клієнту - 

резиденту 

 

100,00 грн 

 

В день відк-

риття рахунку 
Плата стягується за кожний 

відкритий рахунок 

 1.1.2 Поточного рахунку в іноземній валюті клієнту - 

нерезиденту 

1 000,00 грн. 

1.2 Закриття рахунку: 

1.2.1 Поточного рахунку в іноземній валюті з ініціативи 

клієнта-нерезидента.  

 

 

Не тарифікується  

 

В день відк-

риття рахунку 
- 

 

1.2.2 

Поточного рахунку або рахунку із спеціальним ре-

жимом використання в іноземній валюті з ініціа-

тиви клієнта-резидента при ліквідації та/або за іні-

ціативою Банку  

- 

Стаття 2. Розрахункове обслуговування операцій по поточним рахункам клієнтів, в т.ч. по рахункам із спеціальним режимом 

використання  

2.1 Перекази іноземної валюти за дорученням Клієнта з використанням системи «Web-Банкінг для корпоративних клієнтів»: 

2.1.1 

OUR (комісія сплачується за рахунок платника): 

у доларах USD 30 

По факту спи-

сання коштів з 

рахунку 

У гривні за офіційним курсом 

НБУ на дату списання комісії. 
В польських злотих комісія іно-

земного банку списується дода-

тково після списання її з корра-
хунку банку 

у євро 

0,15% від суми переказу + 

€ 15            

(min € 30, max € 60)  

в польських злотих 

65 PLN + Додатково  ко-

місія  іноземного  банку 

(за наявності) 

в інших валютах  USD 30 

2.1.2 

BEN (комісія сплачується за рахунок бенефіціара): 

у доларах USD 15 

По факту спи-

сання коштів з 

рахунку 

Утримується із суми переказу в 

валюті переказу в еквіваленті за 
курсом НБУ на дату списання 

комісії, далі сума переказу зме-

ншується на суми комісій інших 
банків 

у євро EUR 25 

в польських злотих 65 PLN  

в інших валютах (крім переказів в рос. рублях) USD 10 

2.1.3 

SHA (комісія сплачується за  рахунок платника та бенефіціара): 

у доларах USD 20 
По факту спи-

сання коштів з 

рахунку 

Сплачується у гривні за офіцій-

ним курсом НБУ на дату спи-

сання комісії, далі сума пере-
казу зменшується на суми комі-

сій інших банків 

у євро EUR 30 

в інших валютах (крім переказів в рос. рублях) USD 15 

2.1.4 Проведення платежів у межах Банку Не тарифікується - - 

2.1.5 

Перекази іноземної валюти за дорученням Клієнта з 

використання платіжного доручення на паперовому 

носії 

Тариф вказаний в п. 2.1.1-

2.1.4 + 250 грн 
  

2.2 
Зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки 

клієнтів 
Не тарифікується - - 

2.3 

Запит на адресу банку-кореспондента (розшук пере-

казу, для скасування переказу, для уточнення рекві-

зитів отримувача/платника коштів, тощо) 

USD 60 

 При одержанні 

письмового за-

питу від Клієнта 

При одержанні 
письмового за-

питу від Клієнта 

У гривні за офіційним курсом 

НБУ на дату списання комісії 

 
 

2.4 
Обмін однієї іноземної безготівкової валюти в іншу 

за фактичним курсом 

0,25% від суми,             

min 300 грн. 

По факту вико-

нання 

Від гривневого еквівалента ва-
люти, яка підлягає обміну, за 

курсом НБУ на момент спи-

сання комісії 

Стаття 3. Операції на валютному ринку України  

3.1 Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (крім клієнтів нерезидентів-інвесторів): 

3.1.1 

Купівля іноземної валюти - дол., євро, польських злотих, англійських фунтів стерлінгів, швейцарських франків: 

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,25%, min 300 грн. 
По факту вико-

нання 
Від гривневого еквівалента ва-

люти що купується 
від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноз. валюти 0,20%, min 300 грн. 

від 100 000,01 одиниць іноземної валюти 0,15%, min 300 грн. 

3.1.2 

Купівля іноземної валюти російських рублів (RUB): 

до 1 000 000,00 (RUB) 0,4%, min 300 грн. По факту вико-

нання 
Від гривневого еквівалента ва-
люти що купується від 1 000 000,01 (RUB) 0,3%, min 300 грн. 

3.2 Продаж на міжбанківському валютному ринку: 

3.2.1 
Продаж на міжбанківському валютному ринку дол., євро, польських злотих, англійських фунтів стерлінгів, швейцарських франків: 

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,2%, min  300 грн. 



від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноземної  ва-

люти 
0,17%, min 300 грн. По факту вико-

нання 
Від гривневого еквівалента про-

даної валюти 
від 100 000,01 одиниць іноземної валюти 0,15%, min 300 грн. 

3.2.2 

Продаж на міжбанківському валютному ринку російських рублів (RUB): 

до 1 000 000,00 RUB 0,35%, min 300 грн. По факту вико-

нання 
Від гривневого еквівалента про-

даної валюти від 1 000 000,01 RUB 0,3%, min 300 грн. 

Стаття 4. Операції з готівковою іноземною валютою  

4.1 

Видача готівки з валютного рахунку суб'єкта підп-

риємницької діяльності (резидента чи нерезидента) 

для покриття витрат осіб, що виїжджають у закор-

донне відрядження  

1% 

Одночасно з 

видачою готів-

кових коштів 
Від гривневого еквівалента 
суми валюти, яка підлягає ви-

дачі, за курсом НБУ на дату 

списання комісії  
4.2 

Зарахування готівкових коштів на валютний раху-

нок юридичної особи у випадках,  передбачених за-

конодавством  

1% 
Одночасно з за-
рахуванням готі-

вкових коштів 

Стаття 5. Інші послуги 

5.1 

Надання згоди на обслуговування кредиту, отрима-

ного резидентом в інвалюті від іноземного креди-

тора 

1500 грн., в т.ч. ПДВ 250 

грн 

У день видачі ба-
нком письмового 

підтвердження 

про згоду  Готівкою або шляхом списання 

з поточного рахунку в націона-

льній валюті України 

  

  

5.2 
Внесення змін до облікового запису до Інформацій-

ної системи НБУ 

1500 грн., в т.ч. ПДВ 250 

грн 
По факту вико-

нання 

5.3 

Щомісячна абонентська плата за супроводження 

кредиту, отриманого резидентом в інвалюті від іно-

земного кредитора (у тому числі перевірка та відп-

равка звітів –файл 4РХ) 

480 грн., в т.ч. ПДВ 80 

грн.  

Не пізніше 

останнього робо-

чого дня поточ-
ного місяця 

* Тарифи та послуги надаються Клієнтам банку: 

- суб’єктам господарювання – резидентам України (крім банків); 

- офіційним представництвам - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користу-

ються імунітетом і дипломатичними привілеями; 

- постійним представництвам - представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних органі-

зацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємни-

цька діяльність нерезидента на території України (крім нерезидентів-інвесторів). 

  Всі тарифи, що не вказані в цьому пакеті сплачуються згідно Загальних тарифів на банківські послуги з розрахунково-касового обслу-

говування юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять професійну незалежну діяльність. 

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

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/ed20151202/find?text=%B2%ED%EE%E7%E5%EC%ED%B3+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%E0#w28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/ed20151202/find?text=%B2%ED%EE%E7%E5%EC%ED%B3+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%ED%E8%F6%F2%E2%E0#w29

