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Розділ І  «Розрахунково – касове обслуговування  

суб’єктів господарської діяльності у національній валюті» 
 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

     
 

1.1. Розрахункове обслуговування суб’єктів господарської діяльності. 
 

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

1 рахунок 50,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
відкриттям 

рахунку  

1.1.2. Закриття поточних рахунків 
суб’єктам господарської діяльності, 
нерезидентам – інвесторам, 
іноземним представництвам (крім 
суб’єктів господарської діяльності, 
що ліквідуються) 

1 рахунок 200,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 

рахунку 

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

1 рахунок 200,00 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 

1.1.4. Закриття рахунків платників 
ПДВ 
 

1 рахунок 10,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 

рахунку 
1.1.5. Надання копій карток із 
зразками підписів в зв’язку із змінами 
осіб, які мають право підпису 

1 факт 5,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
карток 

1.1.6. Надання виписок з рахунків або 
додатків до них:     

- поточною датою 

1 факт 

Вартість 
включено в 
тариф за 
щомісячне 

обслуговуван
ня 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 
пізніше 28 

числа 
поточного 
місяця, за 
період з 29 

числа 
попереднього 
місяця по 28 

число 
поточного 

місяця 
- дубліката (у разі втрати або за 1 факт 10,00 грн Без Одночасно з 
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заявою клієнта)   ПДВ наданням 
заяви 

1.1.7. Проведення операцій клієнтів, 
що пов’язані із здійсненням 
розрахунків: 

    

а) без використання системи  
електронного банкінгу “іВank2UA” 

1 рахунок 30,00 грн Без 
ПДВ 

Щомісячно з 28 
числа по 
останній 

робочий день 
місяця 

б) з використанням системи 
електронного банкінгу “іВank2UA” 

1 клієнт 50,00 грн Без 
ПДВ 

Щомісячно з 28 
числа по 
останній 

робочий день 
місяця 

1.1.8 Проведення операцій, що 
забезпечують виконання 
розрахунків: 

    

а) установлення, підключення до 
системи   дистанційного 
обслуговування  рахунку - 
електронного банкінгу “іВank2UA”: 

1 клієнт 200,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
операцією по 

установленню 

б) підключення  до системи з 
можливістю використання захищеного 
носія 1 клієнт 200,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
операцією  при 

здійсненні 
підключення 

в) відновлення працездатності 
системи  дистанційного 
обслуговування  рахунку електронного 
банкінгу “іВank2UA”, пошкодженої з вини 
клієнта та  у зв’язку із відкриттям 
нових рахунків,  що пов’язане із 
перереєстрацією підприємства або 
відкриттям додаткових рахунків 

1 факт 50,00 грн Без 
ПДВ 

З 28 числа по 
останній 

робочий день 
місяця в який 

здійснено 
операцію 

г) надання інформації  щодо подій 
відносно  клієнта у системі 
електронного банкінгу «IBank2Ua» 
шляхом  передачі повідомлення на 
мобільний телефон. 

 
 
1 повідом-
лення 

 
 

0,55 грн 

 
 

Без 
ПДВ 

Щомісячно не 
пізніше 28 
числа 
поточного 
місяця, за 
період з 29 
числа 
попереднього 
місяця по 28 
число 
поточного 
місяця 

д) надання додаткового коду 
розширеної аутентифікації для 
здійснення входу та  (або) платежів у 
системі електронного банкінгу 
«IBank2Ua» шляхом  передачі 
повідомлення на мобільний телефон. 

 
 
1 повідом-
лення 

 
 

0,55 грн 

 
 
Без 
ПДВ 

Щомісячно не 
пізніше 28 
числа 
поточного 
місяця, за 
період з 29 
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числа 
попереднього 
місяця по 28 
число 
поточного 
місяця 

е) підключення до системи з 
можливістю використання захищеного 
носія, при наявності захищеного носія у 
клієнта 

1 клієнт 50 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
операцією при 
здійсненні 
підключення 

1.1.9. Проведення операцій зі 
списання коштів з рахунків клієнта:     

- міжбанківський платіж з 
використанням систем дистанційного 
обслуговування ( в операційний час) 

1 факт 2,00 грн. Без 
ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 
- міжбанківський платіж  без 
використання систем дистанційного 
обслуговування (в операційний час)  

1 факт 5,00 грн. Без 
ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 
- міжбанківський платіж до 100 000 грн. 
з використанням та без використання 
систем дистанційного обслуговування 
після закінчення операційного часу 

1 факт 25,00 грн. Без 
ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 

- міжбанківський платіж понад 100 000 
грн. з використанням та без 
використання систем дистанційного 
обслуговування після закінчення 
операційного часу 

1 факт 

0,1% від суми 
(але не 

менше 25,00 
грн.) 

Без 
ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 

- платіж за системою термінових 
платежів (в операційний час) 1 факт 5,00 грн. Без 

ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 
- платіж з датою валютування (в 
операційний час) 1 факт 5,00 грн. Без 

ПДВ 

Щоденно по 
мірі здійснення 

платежів 
1.1.10.Оформлення розрахунково – 
грошових документів для клієнта з 
його ініціативи 

1 
документ 5,00 грн Без 

ПДВ 

В день 
оформлення 
документу 

1.1.11. Розслідування та запити за 
платежами клієнтів з ініціативи 
клієнтів 1 платіж 20,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
поданням 
клієнтом 
письмової 

заяви 
1.1.12.Уточнення реквізитів за 
платіжними документами клієнтів 
згідно наданої заяви  1 факт 10,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
поданням 
клієнтом 
письмової 

заяви 
1.1.13.Надання довідок, про 
відкриття рахунку     

- у день звернення клієнта 
1 факт 30,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

- наступного робочого дня  1 факт 20,00 грн Без Одночасно з 
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ПДВ наданням 
довідки 

1.1.14.Надання довідок по операціям 
за рахунком     

- у день звернення клієнта 
1 факт 30,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

- наступного робочого дня  
1 факт 20,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

1.1.15. Нарахування відсотків  за 
залишками на поточних рахунках 
клієнтів: 

    

- до 1000 грн. 0,1 
- від 1000 грн. до 100000 грн. 0,5 
- вище 100000 грн. % від суми 

 
1%  

(або за 
домовленіст

ю) 

Без 
ПДВ 

 

Щомісячно, 21 
числа 

поточного 
місяця 

1.1.16. Засвідчення платіжних 
документів клієнтів підписами 
уповноважених осіб та печаткою 
банку (за виключенням платежів до 
бюджету) 

1 факт 5,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
засвідченням 
відповідних 
документів 

1.1.17.Зарахування коштів на рахунки 
клієнтів з рахунку “суми до 
з'ясування” 

1 факт 2,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
зарахуванням 

коштів 
1.1.18. Операції з документарними 
акредитивами:     

 - відкриття акредитиву з покриттям 
   

0,1% від суми 
в місяць, але 

не менш 
150,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 

- без покриття 
 

за 
домовленіст

ю 

Без 
ПДВ 

Відповідно до 
умов договору 

 - авізування акредитива 
 100,00 грн. Без 

ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
 - зміна умов акредитива, у тому числі 
їх авізування  50,00 грн. Без 

ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
 - перевірка документів 

 200,00 грн. Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
 - виконання акредитива 

 

100,00 грн. + 
0,05% від 

суми 
документів 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 

 - плата за документи з розбіжностями 
 50,00 грн. Без 

ПДВ 

Одночасно з 
виявленням 

банком 
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відповідних 
документів 

 - консультації з акредитивної форми 
розрахунків  

за 
домовленіст

ю 
З ПДВ 

Одночасно з 
наданням 

консультацій 
1.1.19. Відкриття суб’єктам 
господарської діяльності окремих 
поточних рахунків для зарахування 
страхових коштів  

1 рахунок 15,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
відкриттям 
рахунку 

1.1.20. Закриття суб’єктам 
господарської діяльності окремих 
поточних рахунків для зарахування 
страхових коштів 

1 рахунок 15,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

1.1.21. Відкриття суб’єктам 
господарської діяльності окремих 
поточних рахунків зі спеціальним 
режимом використання 

1 рахунок 15,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
відкриттям 

рахунку 

1.1.22. Закриття суб’єктам 
господарської діяльності окремих 
поточних рахунків зі спеціальним 
режимом використання 

1 рахунок 15,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 

рахунку 

1.1.23 Надання довідок за закритими 
рахунками до 1 року     

- у день звернення клієнта 
1 факт 100,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

- протягом 5 робочих днів з дати 
отримання запита  1 факт 50,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

1.1.24 Надання довідок за закритими 
рахунками понад 1 року     

- у день звернення клієнта 
1 факт 200,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

- протягом 5 робочих днів з дати 
отримання запита  1 факт 100,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
довідки 

1.2. Касове обслуговування суб’єктів господарської діяльності. 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

1.2.1. Оформлення грошових 
чекових книжок 1 факт 30,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
книжки 

1.2.2. Надання бланків векселів 
             1 бланк 25,00 грн з ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
бланків 

1.2.3. Видача готівкових коштів за 
грошовими чеками:     

- до 299 999 грн. 1% 
- від 300 000 грн. до 499 999 грн. 

% від суми 
0,8% 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
видачею 
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- від 500 000 грн. до 699 999 грн. 0,7% 
- від 700 000 грн. до 999 999 грн. 0,6% 
- від 1 000 000 грн. та більше 0,5% 

готівкових 
коштів 

1.2.4. Приймання готівкових 
грошових коштів від суб’єктів 
господарської діяльності з їх 
подальшим перерахуванням на 
поточні рахунки в інших банках або 
на поточні рахунки інших 
юридичних або фізичних осіб 

% від суми 
1%, або за 

домовленіст
ю (min 0,2%) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
прийманням 
готівкових 

коштів 

1.2.5. Обмін банкнот на розмінну 
монету та зворотний обмін:     

- номіналом від 1 до 25 копійок 10,00 грн 
- номіналом 50 копійок, 1 грн. 1000 штук 2,00 грн 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

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

0,25% від 
суми (але не 

менш  
5 грн) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 

 1.2.7. Прийняття на експертизу 
банкнот  1 купюра 

2,00 грн  
+ поштові 
витрати 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
 1.2.8. Перевірка справжності 
грошових білетів за заявою 
клієнта 

1 купюра 1,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
1.2.9 За недотримання 
заброньованої на попередні суми 
готівкових коштів 

1 факт 
0,07% від 

нетриманої 
суми 

Без 
ПДВ 

У день 
недотримання 

коштів 
 

1.3. Інші послуги. 
 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

 
1.3.1. Оформлення оренди індивідуальних сейфів  - розміром  60мм х 280мм х 415мм.  
 
  
а) на один день 

25,00 грн 
 

 
 
 
б) від 2 днів до одного місяця включно 

5,00 грн. 
за день, 

але не менше 
25,00 грн, та 

не більше 
75,00 грн. 

 
в) понад  1-го до 3-х місяців включно 

65,00 грн. 
за місяць 

 
г) понад  3-х до 6-ти місяців включно 

1сейф 

60,00 грн. 
за місяць 

 

з ПДВ 

 
Одночасно з 

укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода. 
При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума не 
повертається 

клієнту.  

 1сейф 55,00 грн. з ПДВ Одночасно з 
укладанням угоди 
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д)понад 6-ти до 12-ти місяців включно 

за місяць за весь період, на 
який укладена 

угода. 
При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума 

повертається 
клієнту. 

 
1.3.2. Оформлення оренди індивідуальних сейфів – розміром 80мм х 280мм х 415мм.  

  
а) на один день 

 
25,00 грн. 

 
 
 
 
б) від 2 днів до одного місяця включно 

5,00 грн. 
за день, 

але не менше 
25,00 грн, та 

не більше 
80,00 грн. 

 
в) понад  1-го до 3-х місяців включно 

 
70,00 грн. 
за місяць 

 
г) понад  3-х до 6-ти місяців включно 

 
 
 

1сейф 

65,00 грн. 
за місяць 

 

 
 
 

з ПДВ 

 
Одночасно з 

укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода.При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума не 
повертається 

клієнту.  

 
 
 
 
д)понад 6-ти до 12-ти місяців включно 1сейф 60,00 грн. 

за місяць з ПДВ 

Одночасно з 
укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода.При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума 

повертається 
клієнту. 

 
 
1.3.3. Оформлення оренди індивідуальних сейфів  -розміром 130мм х 280мм х 415мм.  
 
а) на один день 
 

 
25,00 грн 

 
 
 
 
б) від 2 днів до одного місяця включно 

5,00 грн. 
за день, 

але не менше 
25,00 грн, та 

не більше 
100,00 грн. 

в)понад 1-го до 3-х місяців включно 90,00 грн. 
за місяць 

 
г)понад 3-х до 6-ти місяців включно 

 
 

1сейф 

80,00 грн. 
за місяць 

 
 

з ПДВ 

 
Одночасно з 

укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода.При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума не 
повертається 

клієнту.  



 8 

 
 
 
 
 
д)понад 6-ти до 12-ти місяців включно 1сейф 75,00 грн. 

за місяць з ПДВ 

Одночасно з 
укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода. При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума 

повертається 
клієнту. 

 
1.3.4. Оформлення оренди індивідуальних сейфів – розміром 354мм х 280мм х 415мм.  

 
 
 а) на один день 
 

50,00 грн 
 

 
 
б) від 2 днів до одного місяця включно 

 
 

10,00 грн. 
за день, 

але не менше 
50,00 грн, та 

не більше 
130,00 грн. 

в)понад 1-го до 3-х місяців включно 125,00 грн. 
за місяць 

 
г)понад 3-х до 6-ти місяців включно 

1сейф 

120,00 грн. 
за місяць 

 

з ПДВ 

 
Одночасно з 

укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода.При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума не 
повертається 

клієнту.  

 
 
 
 
д)понад 6-ти до 12-ти місяців включно 1сейф 100,00 грн. 

за місяць з ПДВ 

Одночасно з 
укладанням угоди 
за весь період, на 

який укладена 
угода.При 

достроковому 
розірванні 
договору 

надлишково 
внесена сума 

повертається 
клієнту. 

1.3.5. Надання дублікатів договорів 
банківського рахунку, договорів на 
обслуговування по системі “Банк – 
Клієнт”, договорів на оренду 
індивідуальних сейфів, додаткових 
угод до них 
 

1 факт 10,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
дублікатів 

1.3.6. Забезпечення виконання 
зобов’язання  Клієнта щодо 
повернення Банку   ключа від 
індивідуального сейфу (згідно 
договору оренди індивідуального 

1 факт 800,00грн. без 
ПДВ 

 
 

Одночасно з 
проведенням 

операції 
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сейфу для зберігання цінностей та 
документів ) 
 
1.3.7. Зберігання майна клієнта безпосередньо в індивідуальному сейфі (при вилученні 
майна з індивідуального сейфу – у сховищі банку) після закінчення терміну дії договору 
оренди індивідуального сейфу  (відповідно до розміру сейфу): 

 
 -  розміром 60мм х 280мм х 415мм 

1 день 

25,00грн.,  
але не більше 

150,00грн. у 
місяць 

 -  розміром 80мм х 280мм х 415мм 
1 день 

25,00грн.,  
але не більше 

160,00грн. у 
місяць 

 -  розміром 130мм х 280мм х 415мм 
1 день 

25,00грн.,  
але не більше 

200,00грн. у 
місяць 

 - розміром 354мм х 280мм х 415мм 
1 день 

50,00грн.,  
але не більше 

260,00грн. у 
місяць 

 
з ПДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На момент видачі 
майна клієнту 

1.3.8. Сплата за виготовлення 
ключа від індивідуального сейфа в 
разі його втрати (згідно заяви 
клієнта) 

1 факт 800,00 грн з ПДВ 

 
Одночасно з 

подачею заяви 

 
1.3.9.Телефонний банкінг (надання виписок з рахунків та додатків до них по телефоним 
каналам зв’язку): 
 
1.3.9.1.    Якщо клієнт обслуговується    
                з використанням системи  
                «Інтернет – Банкінг» 

1 угода 1,00грн. без 
ПДВ 

Щомісячно не 
пізніше 28 числа 
поточного місяця, 
за період надання 
послуги з 29 числа 
попереднього місяця 
по 28 число 
поточного місяця 
 

1.3.9.2 Якщо клієнт не обслуго-  
            вується з використанням сис- 
            теми  «Інтернет – Банкінг» 
 
 

1 угода 10,00грн. без 
ПДВ 

Щомісячно не 
пізніше 28 числа 
поточного місяця, 
за період надання 
послуги з 29 числа 
попереднього місяця 
по 28 число 
поточного місяця 
 

1.3.10. Надання інформації для 
зовнішніх аудиторів згідно запитів 
клієнтів 1 період  

(до 1 року) 480,00 грн з ПДВ 

 
Одночасно з 

поданням 
клієнтом 

письмового 
запиту 
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*Банк залишає за собою  право розглядати і встановлювати індивідуальні тарифи 
своїм клієнтам 
 
 
 
Голова Правління 
ПАТ «КБ «Інвестбанк»                                              О.М.Резніченко 


