
 
 

Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам (крім банків) та фізичним особам-

підприємцям при проведенні операцій в іноземній валюті 

Тарифний пакет «Базовий» 
№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Стаття 1. Операції по рахунках в іноземній валюті 

1.1. Відкриття рахунків в іноземній валюті 

1.1.1. Відкриття і ведення 

першого поточного 

валютного рахунку 

суб'єкту підприємницької 

діяльності – резиденту 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. У день відкриття 

рахунка 

- 

1.1.2. Відкриття і ведення 

наступного валютного 

рахунку суб'єкту 

підприємницької 

діяльності – резиденту 

5 грн. Без ПДВ 5 грн. У день відкриття 

рахунка 

- 

1.1.3. Відкриття і ведення 

валютного рахунку 

юридичній особі – 

нерезиденту 

150 грн. Без ПДВ 150 грн. У день відкриття 

рахунка 

- 

1.2. Видача виписок по рахунках 

1.2.1. По мірі здійснення 

операцій 

Входить у 

вартість ведення 

рахунка 

- Входить у 

вартість ведення 

рахунка 

- - 

1.2.2. Видача дублікатів 

виписок за поточний 

місяць  

15 грн. Без ПДВ 15 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

1.2.3. Видача дублікатів 

виписок за термін понад 

місяць з дати виконання 

операції 

25 грн. Без ПДВ 25 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За 1 дублікат 

виписки за 1 

банківський 

день 

1.3. Овердрафт За окремою 

угодою 

Без ПДВ За окремою 

угодою 

- - 

1.4. Видача довідки про 

відкриття рахунку 

10 грн. Без ПДВ 10 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За один 

примірник 

1.5. Видача довідки клієнтам 

банку про РКО в 

іноземній валюті (крім 

довідки про відкриття 

рахунку) 

20 грн. Без ПДВ 20 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За один 

примірник 

1.6. Видача довідки про 

офіційний курс гривні до 

іноземної валюти 

20 грн. 4 грн. 24 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За один 

примірник 

1.7. Видача інших довідок 

невстановленої форми на 

прохання клієнта для 

надання іншим 

організаціям, установам 

(листи, запити, 

підтвердження) 

50 грн. 10 грн. 60 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За один 

примірник 

1.8. Видача довідок 

нерезидентам-інвесторам 

100 грн. 20 грн. 120 грн. При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

За один 

примірник 

1.9. Закриття поточного 

рахунку в іноземній 

валюті з ініціативи 

50 грн. Без ПДВ 50 грн. У день закриття 

рахунку 

- 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

суб'єкта підприємницької 

діяльності – резидента 

1.10. Закриття поточного 

рахунку в іноземній 

валюті з ініціативи 

суб'єкта підприємницької 

діяльності – резидента при 

ліквідації підприємства та 

за ініціативою банку 

Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

- Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

- - 

1.11. Закриття поточного 

рахунку в іноземній 

валюті суб'єкту 

підприємницької 

діяльності – нерезиденту 

Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

- Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

-  

Стаття 2. Платежі, перекази коштів 

2.1. Платіжні доручення суб'єктів підприємницької діяльності у ВКВ (крім Євро) 

2.1.1. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

платника (OUR) 

USD 30 Без ПДВ USD 30 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

У гривні за 

офіційним 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.1.2. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

бенефиціара (BEN) 

USD 15 Без ПДВ USD 15 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Утримується 

із суми 

переказу в 

валюті 

переказу в 

еквіваленті за 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

2.1.3. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення комісій за 

рахунок платника та 

бенефіціара (SHA) 

USD 20 Без ПДВ USD 20 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Сума комісії 

сплачується 

Клієнтом у 

гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

2.2. Платіжні доручення суб'єктів підприємницької діяльності в Євро 

2.2.1. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

платника (OUR) 

0,15% від суми 

переказу  

 + EUR 15, але не 

менше EUR 30, та 

не більше EUR 

160 

Без ПДВ 0,15% від суми 

переказу  

 + EUR 15, але не 

менше EUR 30, та 

не більше EUR 

160 

По факту 

списання коштів з 

рахунку 

У гривні за 

офіційним 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.2.2 Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

бенефиціара (BEN) 

EUR 25 Без ПДВ EUR 25 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Утримується 

із суми 

переказу, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

2.2.3. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення комісій за 

рахунок платника та 

бенефіціара (SHA) 

EUR 30 Без ПДВ EUR 30 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Сума комісії 

сплачується 

Клієнтом у 

гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

2.3. Платіжні доручення юридичних осіб в ОКВ 

2.3.1. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

платника (OUR) 

USD 15 Без ПДВ USD 15 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

У гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.3.2. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення банківських 

комісій за рахунок 

бенефиціара (BEN), крім 

переказів в російських 

рублях 

USD 10 Без ПДВ USD 10 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Утримується 

із суми 

переказу в 

валюті 

переказу в 

еквіваленті за 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

2.3.3. Переказ згідно заяви 

(платіжного доручення) 

клієнта з інструкцією про 

віднесення комісій за 

рахунок платника та 

бенефіціара (SHA), крім 

переказів в російських 

рублях 

USD 15 Без ПДВ USD 15 По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Сума комісії 

сплачується 

Клієнтом у 

гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

2.4. Здійснення конверсійних 

переказів в ВКВ за курсом 

НБУ (конверсія та 

виконання переказу) 

1,7% Без ПДВ 1,7% По факту 

списання коштів з 

рахунку 

У гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.5. Здійснення конверсійних 

переказів в ВКВ за 

фактичним курсом 

виконання конверсії 

(конверсія та виконання 

переказу) 

0,75% Без ПДВ 0,75% По факту 

списання коштів з 

рахунку 

Від 

гривневого 

еквівалента 

суми валюти, 

яка підлягає 

конверсії, за 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

2.6. Зарахування коштів в 

іноземній валюті на 

рахунки клієнтів 

Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

- Входить у 

вартість ведення 

рахунків 

- - 

2.7. Проведення платежів у 

межах банку 

Входить у 

вартість ведення 

рахунка 

- Входить у 

вартість ведення 

рахунка 

- - 

2.8. Запит на адресу 

іноземного банку (про 

неотримання 

бенефіціаром коштів, для 

одержання деталей 

трансакції тощо) 

USD 60 Без ПДВ USD 60 При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

У гривні за 

офіційним 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.9. Скасування платіжних 

інструкцій  

USD 60 Без ПДВ USD 60 При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

У гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.10. Зміна платіжних 

інструкцій 

USD 60 Без ПДВ USD 60 При одержанні 

письмового 

запиту від Клієнта 

У гривні за 

офіційним  

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

2.11. Повернення одержувачем 

або банком помилково 

зарахованих коштів 

USD 25 Без ПДВ USD 25 По факту 

виконання 

Сума комісії 

утримується 

із суми 

переказу, у 

валюті 

переказу в 

сумі 

еквівалентній 

по крос-курсу 

через 

офіційний 

курс НБУ на 

момент 

списання 

комісії, далі 

сума переказу 

зменшується 

на суми 

комісій інших 

банків 

Стаття 3. Операції на валютному ринку України 

3.1. 

 

Продаж на 

міжбанківському 

валютному ринку 

*Стандарт - 

0,15%, але не 

менше 50 грн. 

за домовленістю - 

0,01%-0,15%, але 

не менше 50 грн. 

Без ПДВ *Стандарт - 

0,15%, але не 

менше 50 грн. 

за домовленістю - 

0,01%-0,15%, але 

не менше 50 грн. 

По факту 

виконання 

Від 

гривневого 

еквівалента 

проданої 

валюти 

3.2. Купівля іноземної валюти 

на міжбанківському 

валютному ринку (крім 

клієнтів нерезидентів – 

інвесторів) 

*Стандарт -0,25%, 

але не менше 50 

грн.  

за домовленістю - 

0,01%-0,25%, але 

не менше 50 грн. 

Без ПДВ *Стандарт -0,25%, 

але не менше 50 

грн.  

за домовленістю - 

0,01%-0,25%, але 

не менше 50 грн. 

По факту 

виконання 

Від 

гривневого 

еквівалента 

купленої 

валюти 

3.3. Купівля іноземної валюти 

на міжбанківському 

валютному ринку за 

дорученням нерезидентів 

– інвесторів 

*Стандарт - 

0,35%, але не 

менше 100 грн. 

за домовленістю - 

0,01%-0,35%, але 

не менше 100 грн. 

Без ПДВ *Стандарт - 

0,35%, але не 

менше 100 грн. 

за домовленістю - 

0,01%-0,35%, але 

не менше 100 грн. 

По факту 

виконання 

Від 

гривневого 

еквівалента 

купленої 

валюти 

3.4. Конверсія однієї іноземної 

валюти в іншу за 

фактичним курсом  

*Стандарт - 

0,50%, але не 

менше 50 грн.  

Без ПДВ *Стандарт - 

0,50%, але не 

менше 50 грн.  

По факту 

виконання 

Від 

гривневого 

еквівалента 
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за домовленістю - 

0,01%-0,50%, але 

не менше 50 грн. 

за домовленістю - 

0,01%-0,50%, але 

не менше 50 грн. 

валюти, яка 

підлягає 

конверсії, за 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії 

Стаття 4. Операції з готівковою іноземною валютою 

4.1. Видача готівки з 

валютного рахунку 

суб'єкта підприємницької 

діяльності (резидента чи 

нерезидента) для покриття 

витрат осіб, що 

виїжджають у закордонне 

відрядження 

1% від суми Без ПДВ 1% від суми Одночасно з 

видачею 

готівкових коштів 

Від 

гривневого 

еквівалента 

суми валюти, 

яка підлягає 

видачі, за 

курсом НБУ 

на момент 

списання 

комісії  

4.2. Зарахування готівкових 

коштів на валютний 

рахунок юридичної особи 

у випадках, передбачених 

законодавством 

1,0% від суми Без ПДВ 1,0% від суми Одночасно з 

зарахуванням 

готівкових коштів 

Від 

гривневого 

еквівалента 

суми валюти, 

яка підлягає 

зарахуванню, 

за курсом 

НБУ на 

момент 

списання 

комісії  

Стаття 5. Інші послуги 

5.1. Обслуговування кредиту, 

отриманого резидентом в 

інвалюті від іноземного 

кредитора 

1 000 грн. 200 грн. 1 200 грн. У день видачі 

банком 

письмового 

підтвердження 

про згоду на 

обслуговування 

кредиту до НБУ 

 

* при підписанні договорів приймаються стандартні умови, за домовленістю - розглядає тарифний комітет  
 


