
 
 

Тарифи на послуги за кредитними операціями, які надаються юридичним особам (крім банків) та 

фізичним особам-підприємцям в національній валюті України 

Тарифний пакет «Базовий» 

 
№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

1. Надання довідок Позичальнику, 

пов’язаних з операціями за 

позичковими рахунками 

150 грн. 30 грн. 180 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

2. Надання інформації Позичальнику 

для аудиторських компаній щодо 

підтвердження залишків на 

рахунках, пов’язаних з кредитами 

400 грн. 80 грн. 480 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

3. Надання довідок інформаційного 

характеру щодо відсутності 

кредитної заборгованості в Банку 

40 грн. 8 грн. 48 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

4. Внесення даних до Державного 

реєстру рухомого майна    

 

40 грн. 8 грн. 48 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

5. Надання витягу  з Державного 

реєстру рухомого майна. 

40 грн. 8 грн. 48 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

6. Зміна умов кредитного договору,  договору про надання гарантії, авалю **):  

  при відсутності простроченої 

заборгованості 

 

1700 грн. 

 

340 грн 2 040 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

  при наявності простроченої 

заборгованості 

4200 грн. 840 грн. 5 040 грн.* 

 

В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

7. Внесення змін до діючих договорів забезпечення***): 

  договорів, що не вимагають 

нотаріального посвідчення 

 

840 грн. 

 

168 грн. 

 

 

1 008 грн.* 

 
В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

  договорів, що вимагають 

нотаріального посвідчення 

 

2 500 грн. 500 грн. 3 000 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням Клієнта, 

заявою на переказ 

готівки, 

меморіальним 

ордером 

8. Заміна сторони у чинному договорі (або укладення нових договорів забезпечення):  
  договорів, що не вимагають 

нотаріального посвідчення 

1 700 грн. 

 

340 грн. 

 

2 040 грн.* В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

(підписання 

додаткового 

договору) 

національній валюті, 

готівкою в касу 

  договорів, що вимагають 

нотаріального посвідчення 

2 500 грн. 500 грн. 3 000 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

9. Надання дозволів на наступну 

заставу, наступну іпотеку, на 

відчуження предмета застави, 

іпотеки  і т.п. 

1 700 грн. 340 грн. 2040 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

10. Надання дозволу на передачу предмета застави / іпотеки в оренду або використання предмета застави іншим способом, 

який обмежений або заборонений договором застави (іпотеки) :  

  у випадку, якщо можливість 

передачі предмета 

застави/іпотеки  в оренду 

(використання іншим 

способом) передбачена 

договором застави / іпотеки 

за умови згоди 

заставодержателя / 

іпотекодержателя 

840 грн. 

 

168 грн. 

 

1 008 грн.* 

 

 

В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

 

 
 у випадку, коли можливість 

передачі предмета застави в 

оренду (використання іншим 

способом) договором застави 

/ іпотеки не була 

передбачена (була 

заборонена). 

1700 грн. 340 грн. 

 

2040 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

11. Внесення інших змін до договорів 

забезпечення ***) та надання 

інших дозволів за  договорами 

840 грн. 168 грн. 1008 грн.* В день надання 

послуги 

(підписання 

додаткового 

договору) 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

12. Надання інших листів стосовно кредитних договорів та договорів забезпечення:  

  дозволів на отримання кредитів 

в інших банках,  дозволів на 

отримання об’єктів в лізинг, на 

зміну складу засновників 

420 грн. 84 грн. 504 грн.* В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

 
 листів (довідок), що 

потребують детального аналізу 

руху коштів за рахунками   

840 грн. 168 грн. 1008 грн. В день надання 

послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

  інших листів (довідок) стосовно 

кредитних договорів та 

договорів забезпечення (не 

вказаних вище) 

200 грн 40 грн 240 грн В день надання 

послуги 
Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

13. Комісія за перевірку/оцінку/моніторинг предметів застави****: 

 
 якщо предмет застави 

розташований в межах                  

м. Дніпропетровська  

180 грн. 36 грн. 216 грн. Відповідно до умов 

договору на 

проведення 

активної операції 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

 
 якщо предмет застави 

розташований в межах до 100 

км від м. Дніпропетровська  

420 грн. 84 грн. 504 грн.* Відповідно до умов 

договору на 

проведення 

активної операції 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

  якщо предмет застави 

розташований в межах від 

101 км до 300 км від м. 

Дніпропетровська  

1 700 грн. 340 грн. 2 040 грн.* Відповідно до умов 

договору на 

проведення 

активної операції 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

  якщо предмет застави 

розташований в межах від 

301 км до 500 км від м. 

2 500 грн. 500 грн. 3 000 грн.* Відповідно до умов 

договору на 

проведення 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 



№ Послуга Тариф ПДВ Ціна Термін оплати Примітки 

Дніпропетровська активної операції готівкою в касу 

  якщо предмет застави 

розташований в межах понад 

501 км від м. 

Дніпропетровська 

4 200 грн. 840 грн. 5 040 грн.* Відповідно до умов 

договору на 

проведення 

активної операції 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

14. Комісія на вимогу банку за відмову клієнта в  укладенні кредитних договорів, договорів про надання гарантії, авалю при 

наявності позитивного рішення Кредитного комітету про проведення кредитної операції на умовах, згідно заяви клієнта: 

  За  кредитними операціями під  

заставу депозитів,  з повним 

фінансовим покриттям чи  без 

забезпечення.   

840 грн. 168 грн. 1008 грн.* В день відмови 

клієнта від 

отримання послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 

 

 За  кредитними операціями  з 

забезпеченням 

1700 грн. 340 грн. 2040 грн.* В день відмови 

клієнта від 

отримання послуги 

Платіжним 

дорученням в 

національній валюті, 

готівкою в касу 
 

Комісії сплачуються позичальниками/заставодавцями/поручителями  за кожним договором, за яким вносяться зміни,  

кожного разу  при  внесенні змін  у випадках: 

а)  внесення  змін до кредитних договорів, договорів на видачу банківських гарантій та авалю,  договорів забезпечення за 

ініціативою/ клопотанням будь-якої сторони договору або третьої особи ( крім Банку), а також  стосуються договорів про 

задоволення вимог заставодержателя, договорів про відступлення прав вимоги  та інших договорів, пов'язаних з 

проведенням  банком  активних  операцій;   

б)  надання Банком дозволів (погоджень) стосовно договорів, вказаних в п.а).  

              *)   Кредитний комітет має право прийняти рішення про застосування  знижки до 90% від встановленого тарифу, 

вказаного в п.6-12,  наприклад, у випадках  високої  доходності клієнта та його пов’язаних осіб  для Банку (у тому числі в 

перспективі),  високої зацікавленості Банку в  обслуговуванні клієнта та ін. 

            **)  Не стосується випадків зміни ліміту кредитування, пролонгації строку дії договору,  а також випадків коли: а) 

зміни в договір вносяться з одночасним   збільшенням  процентної ставки чи комісії;  б) введенням додаткових комісій; в) 

змінюються договори забезпечення за якими вже передбачена сплата комісії. 

           ***) Не стосується переоцінки предметів забезпечення. 

            ****)  Сплачується у випадку, якщо комісія передбачена договором на проведення активної операції . 

 


