
 

 

Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам нерезидентам-інвесторам при проведенні 

операцій в іноземній валюті 

Тарифний пакет «Investment currency» 
 Додаток №1 до договору №___ від ____ 

 

 

№ Послуга Тариф ПДВ Ціна 
Термін оп-

лати 
Примітки 

Стаття 1. Оформлення і ведення рахунків в іноземній валюті 

1.1 Відкриття і ведення: 

1.1.1 Першого поточного рахунку  100 грн. Без ПДВ 100 грн. В день відк-

риття рахунку 

- 

1.1.2 Наступного поточного рахунку  50 грн. Без ПДВ 50 грн. - 

1.2 Закриття рахунку: 

1.2.1 Поточного рахунку  Не тарифікується - Не тарифікується - - 

Стаття 2. Розрахункове обслуговування операцій по поточним рахункам клієнтів 

2.1 Перекази іноземної валюти за дорученням Клієнта з використанням системи «Web-Банкинг для корпоративных клиентов»: 

2.1.1 

OUR (комісія сплачується за рахунок платника): 

у доларах USD 30 Без ПДВ USD 30 

По факту спи-
сання коштів з 

рахунку 

У гривні за офіційним 

курсом НБУ на дату 

списання комісії. 

В польських злотих ко-

місія іноземного банку 
списується додатково 

після списання її з кор-

рахунку банку 

у євро 

0,15% від суми пере-

казу + € 15 (min € 30, 

max € 60)  

Без ПДВ 

0,15% від суми пе-

реказу + € 15           

(min € 30, max € 60)  

в польських злотих 

65 PLN + Додатково  

комісія  іноземного  
банку (за наявності) 

Без ПДВ 

65 PLN + Додатково 

комісія іноземного 
банку(за наявності) 

в інших валютах  USD 30 Без ПДВ USD 30 

2.1.2 

BEN (комісія сплачується за рахунок бенефіціара): 

у доларах USD 15 Без ПДВ USD 15 

По факту спи-

сання коштів з 

рахунку 

Утримується із суми 
переказу в валюті пе-

реказу в еквіваленті за 

курсом НБУ на дату 
списання комісії, далі 

сума переказу зменшу-

ється на суми комісій 
інших банків 

у євро EUR 25 Без ПДВ EUR 25 

в польських злотих 65 PLN  Без ПДВ 65 PLN  

в інших валютах (крім переказів в рос. 

рублях) 
USD 10 Без ПДВ USD 10 

2.1.3 

SHA (комісія сплачується за  рахунок платника та бенефіціара): 

у доларах USD 20 Без ПДВ USD 20 

По факту спи-

сання коштів з 

рахунку 

Сплачується у гривні 

за офіційним курсом 

НБУ на дату списання 

комісії, далі сума пере-

казу зменшується на 
суми комісій інших ба-

нків 

у євро EUR 30 Без ПДВ EUR 30 

в інших валютах (крім переказів в рос. 

рублях) 
USD 15 Без ПДВ USD 15 

2.1.4 Проведення платежів у межах Банку Не тарифікується - Не тарифікується - - 

2.1.5 
Перекази іноземної валюти за доручен-
ням Клієнта з використання платіжного 

доручення на паперовому носії 

Тариф вказаний в п. 

2.1.1-2.1.4 + 250 грн. 
Без ПДВ 

Тариф вказаний в п. 

2.1.1-2.1.4 + 250 грн 
  

2.2 
Зарахування коштів в іноземній валюті 
на рахунки клієнтів 

Не тарифікується - Не тарифікується - - 

2.3 

Запит на адресу банку-кореспондента 
(розшук переказу, для скасування пере-

казу, для уточнення реквізитів отриму-
вача/платника коштів, тощо) 

USD 60 Без ПДВ USD 60 

При одержанні 

письмового за-

питу від Кліє-
нта 

 

У гривні за офіційним 
курсом НБУ на дату 

списання комісії 
 

2.4 
Конверсія однієї іноземної валюти в 
іншу за фактичним курсом 

0,25% від суми,             
min 300 грн. 

Без ПДВ 
0,25% від суми,             

min 300 грн. 
По факту вико-

нання 

Від гривневого еквіва-

лента валюти, яка під-

лягає конверсії, за кур-

сом НБУ на момент 
списання комісії 

Стаття 3. Операції на валютному ринку України 

3.1 Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку: 

3.1.1 

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

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,25%, min 300 грн. Без ПДВ 0,25%, min 300 грн. 

По факту вико-

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти 

від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць 

іноз. валюти 
0,20%, min 300 грн. Без ПДВ 0,20%, min 300 грн. 

від 100 000,01 одиниць іноземної ва-
люти 

0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.1.2 

Купівля іноземної валюти - китайських юань женьміньбі (CNY): 

до 50 000,00 CNY 0,25%, min 300 грн. Без ПДВ 0,25%, min 300 грн. 
По факту вико-

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти 
від 50 000,01 до 500 000,00 CNY 0,20%, min 300 грн. Без ПДВ 0,20%, min 300 грн. 

від 500 000,01 CNY 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.1.3 

Купівля іноземної валюти російських рублів (RUB): 

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

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти від 1 000 000,01 (RUB) 0,35%, min 300 грн. Без ПДВ 0,35%, 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: 

до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 0,2%, min 300 грн. Без ПДВ 0,2%, min 300 грн. 
По факту вико-

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць 

іноз. валюти 
0,17%, min 300 грн. Без ПДВ 0,17%, min 300 грн. 



від 100 000,01 одиниць іноземної ва-
люти 

0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.2.2 

Продаж на міжбанківському валютному ринку китайських юань женьміньбі (CNY): 

 до 50 000,00 CNY 0,2%, min 300 грн. Без ПДВ 0,2%, min 300 грн. 
По факту вико-

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти 
 від 50 000,01 до 500 000,00 CNY 0,17%, min 300 грн. Без ПДВ 0,17%, min 300 грн. 

від 500 000,01 CNY 0,15%, min 300 грн. Без ПДВ 0,15%, min 300 грн. 

3.2.3 

Продаж на міжбанківському валютному ринку російських рублів (RUB): 

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

нання 

Від гривневого еквіва-

лента проданої валюти від 1 000 000,01 RUB 0,3%, min 300 грн. Без ПДВ 0,3%, min 300 грн. 

Стаття 4. Надання виписок, довідок 

4.1. 
Видача виписок з рахунку за поперед-

ній банківський день 
Не тарифікується - Не тарифікується   

4.2. 
Видача паперових дублікатів виписок (з 
додатками) за письмовим запитом кліє-

нта 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 

В день надання 
послуги 

 

За 1 дублікат виписки 

за 1 банківський день 

4.3. 
Видача довідки власнику рахунку про 
відкриття/закриття рахунку (в т.ч. фор-

мування статутного капіталу) 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. 
За письмовим звернен-
ням Клієнта за 1 примі-

рник 

4.4. 

Видача довідки власнику рахунку щодо 

розрахунково-касового обслуговування 
(крім довідки про відкриття/закриття 

рахунку) 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. 

За письмовим звернен-

ням Клієнта за 1 примі-

рник 

4.5. 

Запит до інформаційно- пошукової Сис-
теми електронних платежів НБУ про 

стан проходження розрахункового до-

кументу 

100 грн. Без ПДВ 100 грн. 
За письмовим звернен-

ням Клієнта 

4.6. 
Видача довідки про офіційний курс 

гривні до іноземної валюти 
100 грн. Без ПДВ 100 грн. 

При одержанні 

письмового за-
питу від Кліє-

нта 

За один примірник 

4.7. 

Видача інших довідок невстановленої 
форми на прохання Клієнта для на-

дання іншим організаціям, установам 

(листи, запити, підтвердження) 

200 грн. 40 грн. 240 грн. За один примірник 

Стаття 5. Додаткові послуги      За один примірник 

5.1. 

Надання виписки про зміну залишку на 

поточному рахунку у вигляді текстових 

повідомлень (СМС) на мобільний теле-

фон клієнта 

30 грн. на місяць Без ПДВ 30 грн. на місяць 

В передостан-

ній робочий 
день місяця 

На один номер україн-

ського мобільного опе-

ратора, за наявності 
руху коштів за рахун-

ком 

5.2. 
Надання консультації співробітником 
банку щодо заповнення платіжного до-

ручення 

25 грн. 5 грн. 30 грн. 
В день надання 

послуги 
За 1 документ 

 


