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Розділ ІІІ  «Обслуговування 
суб’єктів господарської діяльності у іноземній валюті» 

 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

     
3.1. Розрахункове обслуговування суб’єктів господарської діяльності. 

     
3.1.1. Відкриття (переоформлення) 
поточних рахунків суб’єктам 
господарської діяльності, 
нерезидентам – інвесторам, 
іноземним представництвам  

1 рахунок 50 грн Без ПДВ 

 
Одночасно з 
відкриттям 
рахунку  

3.1.2. Закриття поточних рахунків 
суб’єктам господарської 
діяльності, нерезидентам – 
інвесторам, іноземним 
представництвам (крім 
ліквідуємих суб’єктів господарської 
діяльності) 

1 рахунок 200 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

3.1.3. Закриття поточних рахунків 
суб’єктам господарської 
діяльності у зв’язку з ліквідацією: 

1 рахунок 200 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

- у разі відсутності достатньої суми, 
визначеної вище 1 рахунок 

В межах 
наявного 
залишку 
коштів 

Без ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

3.1.4. Надання копії карток із 
зразками підписів в зв’язку із 
змінами осіб, які мають право 
підпису 

1 факт 5 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
карток 

3.1.5. Надання виписок з рахунків та 
додатків до них:     

- поточною датою 

1 факт 

Вартість 
включено в 
тариф за 
щомісячне 
обслуго-
вування 
рахунків 

Без ПДВ 

- надання інформації  про рух коштів 
на рахунку  шляхом передачі 
повідомлення на мобільний телефон 

1 операція 
руху 

коштів 
0,55 грн Без ПДВ 

Щомісячно не 
візніше 28 

числа 
поточного 
місяця, за 
період з 29 

числа 
попереднього 
місяця по 28 

число 
поточного 

місяця 
- дубліката (у разі втрати або за 
заявою клієнта)   1 факт 10 грн Без ПДВ Одночасно з 

наданням заяви 
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3.1.6. Проведення операцій зі 
списання коштів з рахунків клієнта 
(здійснення переказів у іноземній 
валюті): 

- терміновий платіж (день у день) 1 факт 

0,2% від 
суми (але 

не менш 30 
дол.США 

та не більш 
75 дол. 
США) 

Без ПДВ 
По факту 
проведення 
платежу 

- строковий платіж (+ 1 день) 1 факт 

0,2% від 
суми (але 

не менш 25 
дол.США 

та не більш 
70 

дол.США) 

Без ПДВ 
По факту 
проведення 
платежу 

- звичайний платіж (+2 дня) 1 факт 

0,2% від 
суми (але 

не менш 25 
дол.США 

та не більш 
70 

дол.США) 

Без ПДВ 
По факту 
проведення 
платежу 

3.1.7.Оформлення розрахунково – 
грошових документів для клієнта з 
його ініціативи 

1 
документ 5 грн Без ПДВ 

В день 
оформлення 
документу 

3.1.8. Розслідування та запити за 
платежами клієнтів з ініціативи 
клієнтів 1 платіж 

30 дол.США  
+ комісія 

банку 
кореспон-

денту 

Без ПДВ 

Одночасно з 
поданням 
клієнтом 
письмової заяви 

3.1.9. Зміна (уточнення)  реквізитів 
переказу за платіжними 
документами клієнтів або ануляція 
(повернення) переказів згідно 
наданих клієнтами заяв  

1 факт 

50 дол.США  
+ комісія 

банку 
кореспон-

денту 

Без ПДВ 

Одночасно з 
поданням 
клієнтом 
письмової заяви 

3.1.10. Надання довідок, крім довідок 
по операціям за рахунком     

- у день звернення клієнта 
1 факт 20 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

- наступного робочого дня  
1 факт 10 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

3.1.11. Надання довідок по 
операціям за рахунком     

- у день звернення клієнта 1 факт 25 грн Без ПДВ Одночасно з 
наданням 
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довідки 
- наступного робочого дня  

1 факт 15 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
наданням 
довідки 

3.1.11.1 Надання довідок про 
взаєморозрахунки за 
зовнішньоекономічними 
контрактами (по запиту клієнта 
або іншого банка) 

   

 
 

o наступного робочого дня 
1 факт 500,00 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

o на третій робочий день після 
звернення клієнта 1 факт 300,00 грн Без ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

3.1.12. Нарахування відсотків  за 
залишками на поточних рахунках 
клієнтів: 

   
 

- до 1000 дол.США 0,1% 
- від 1000 дол.США до 10000 дол.США 0,5% 
- від 10000 дол.США до 50000 дол.США 1% 
- вище 50000 дол.США За домовле-

ністю (але 
не менш 

1%) 

Без ПДВ 
 

Щомісячно, 21 
числа 
поточного 
місяця 

- за залишками в інших валютах  

% від суми 
 

плата не 
нарахо-
вується 

  

3.1.13. Зарахування коштів на 
рахунки клієнтів з рахунку “суми до 
з’ясування” 

1 факт 5 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
зарахуванням 
коштів 

3.1.14. Конверсійні операції в 
безготівковій валюті по заяві 
клієнта 1 факт 

За курсом 
банку на 

дату 
здійснення 

операції 

Без ПДВ Одночасно з 
наданням заяви 

3.1.15. Проведення розрахунків із 
застосуванням чистого інкасо (з 
обов’язковою наявністю 
страхового депозиту у сумі 50 
дол.США):  

    

- у сумі до 3000 дол. США  

% від суми 

2% + комісія 
банку – 

кореспон-
денту+ 
поштові 
витрати 

Без ПДВ 
Одночасно з 
проведенням 
операції 
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- у сумі більше 3000 дол. США 1% + комісія 
банку – 

кореспон-
денту+ 
поштові 
витрати 

3.1.16. Проведення розрахунків із 
застосуванням документарного  
інкасо: 

    

- прийняття, перевірка  та 
пересилання документів для 
акцепту/платежу 
- видача документів проти 
акцепту/платежу 

0,1% від 
суми 

документу 
(але не 

менш 20 
дол. США) 

-  видача документів без 
акцепту/платежу 

20 дол. 
США 

-  зміна умов інкасового доручення або 
його анулювання 

20 дол. 
США 

- консультаційні послуги з питань 
інкасо 

1 факт 

За домовле-
ністю 

Без ПДВ 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

3.1.17. Операції з документарними 
акредитивами:     

а) експортні акредитиви     
 - попереднє авізування акредитиву 
  

30 дол. 
США 

 - авізування акредитива 0,1% від 
суми (але 

не менш 30 
дол. США) + 

комісія 
банку – 

кореспон-
денту  

 - зміна умов акредитива, у тому числі 
їх авізування, крім збільшення 
акредитиву 

30 дол. 
США 

- підтвердження акредитиву, 
збільшення або пролонгація 
підтвердженого акредитиву 

1 факт 

0,1% від 
суми (але 

не менш 30 
дол. США) + 

комісія 
банку – 

кореспон-
денту 

Без ПДВ 
 

Одночасно з 
проведенням 
операції 
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- приймання та перевірка документів, 
негоціація 

% від суми 

0,2% від 
суми (але 

не менш 35 
дол. США) + 

поштові 
витрати 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 - виконання акредитиву 

% від суми 

0,2% від 
суми (але 

не менш 25 
дол. США) 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 - плата за документи з 
розбіжностями 

1 факт 20 дол. 
США 

Одночасно з 
виявленням 
банком 
відповідних 
документів  

- акцепт трат, трансферація 
акредитива на користь іншого 
бенефіціара,  % від суми 

0,2% від 
суми (але 

не менш 30 
дол. США) 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

- виконання функцій рамбурсіруючого 
банку % від суми 

0,1% від 
суми (але 

не менш 25 
дол. США) 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

- анулювання акредитиву у зв’язку з 
закінченням його терміну 1 факт 20 дол. 

США 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 - консультації з акредитивної форми 
розрахунків  за домовле-

ністю З ПДВ 
Одночасно з 
наданням 
консультацій 

б) імпортні акредитиви     
- попереднє авізування акредитиву 

 30 дол. 
США 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

- відкриття та авізування акредитиву 

 

0,15% від 
суми (але 

не менш 30 
дол. США) + 

комісія 
банку – 

кореспон-
денту 

- зміна умов акредитива, у тому числі 
їх авізування, крім збільшення 
акредитиву 

1 факт 30 дол. 
США 

- збільшення суми акредитиву 

% від суми 

0,15% від 
суми (але 

не менш 40 
дол. США) 

Без ПДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одночасно з 
проведенням 
операції 
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- виконання акредитиву 

% від суми 

0,2% від 
суми (але 

не менш 25 
дол. США) 

 - плата за документи з 
розбіжностями 1 факт 20 дол. 

США 
- виконання функцій рамбурсіруючого 
банку % від суми 

0,1% від 
суми (але 

не менш 25 
дол. США) 

- анулювання акредитиву 1 факт 20 дол. 
США 

3.1.18. Купівля безготівкової 
іноземної валюти за заявками 
клієнтів: 
 
- у сумі до 100 000 дол. США 

 
 
 

% від суми 

 
 
 

1% 
Без ПДВ 

 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

- у сумі від 100 000 дол. США до 
300 000 дол. США 0,8%, 

- у сумі від 300 000 дол. США до 
500 000 дол. США 0,6 %, 

- у сумі від 500 000 дол. США до 
1 000 000 дол. США 0,5%, 

- у сумі більше 1 000 000 дол. США 

% від суми 

0,35% 

Без ПДВ 

 
 
 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

3.1.19. Продаж безготівкової 
іноземної валюти за заявками 
клієнтів: 
 
- у сумі до 50 000 дол. США 

 
 
 
 
 

0,8%, 
- у сумі від 50 001 дол. США до 100 000 
дол. США 0,6 % 

- у сумі від 100 001 дол. США до 
300 000 дол. США 0,5 %, 

- у сумі від 300 001 дол. США до 
500 000 дол. США 0,4%, 

- у сумі більше 500 001 дол. США 

% від суми 
 

0,35% 

Без ПДВ 
Одночасно з 
проведенням 

операції 

3.1.20. Авансування (попереднє  
зарахування)  на поточний рахунок   
гривневого еквіваленту від 
продажу суб’єктом господарської 
діяльності  іноземної валюти на 
МВРУ: 
 На протязі поточного  

операційного  дня: 

 

- в сумі до 300 000 грн. 
 

1 факт 

200.00 грн. 

Без ПДВ 

На підставі 
клопотання 

Клієнта, 
одночасно з 
проведенням  

операції 
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- в сумі від 300 001 грн. до 600 000 грн. 
 300.00 грн. 

- в сумі від 600 001 грн. до 800 000 грн. 
 800.00 грн. 

- в сумі від 800 001 грн. до 1 000 000 грн. 1000.00 грн. 
- в сумі від 1 000 001 грн. до 1 500 000 
грн. 2000.00 грн. 

- понад 1 500 000 грн. 
 5000.00 грн. 

 Виходячи за рамки  одного 
операційного дня 

 Сплата комісії по авансуванню, виходячи із кількості 
днів, або, при наявності вільних ресурсів банка Клієнт 
має  право на оформлення кредиту овердрафт. 

3.2. Касове обслуговування суб’єктів господарської діяльності. 
3.2.1. Видача готівкових коштів з 
поточного рахунку відповідно до 
заяви клієнта  % від суми 1%  Без ПДВ 

Одночасно з 
видачею 
готівкових 
коштів 

3.2.2. Перерахування (повторне 
перерахування) готівкових коштів 
за заявою клієнта 1 факт 

0,25% від 
суми (але 
не менш  

5 дол. США) 

Без ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

3.2.3. Прийняття на експертизу 
банкнот 1 купюра 

2 грн  
+ поштові 
витрати 

Без ПДВ 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

3.2.4. Перевірка справжності 
грошових білетів за заявою 
клієнта 

1 купюра 1 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

     
*    Банк залишає за собою  право розглядати і встановлювати індивідуальні тарифи своїм клієнтам; 
** Сплата комісій Банку, визначених у цих тарифах у доларах США здійснюється у гривневому еквіваленті по 
курсу НБУ на дату проведення операції, крім комісій банкам – кореспондентам, які стягуються у валюті операції. 

 
 
Голова Правління 
ПАТ «КБ «Інвестбанк»                                              О.М.Резніченко 
 
 


