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Обслуговування 
фізичних осіб, які не є суб’єктами господарської діяльності, у 

національній валюті 
 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

 
Розрахункове – касове обслуговування фізичних осіб, які не є суб’єктами 

господарської діяльності. 
Відкриття (переоформлення) 
поточних рахунків фізичних осіб 1 рахунок 50,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
відкриттям 

рахунку 
Закриття поточних рахунків фізич-
них осіб згідно заяви клієнта 1 рахунок 100,00 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 

рахунку 
Надання довідок про наявність, 
стан рахунку:     

а) Надання довідок клієнтам банку про 
наявність рахунку (поточного, 
вкладного) та залишок на ньому. 

1 факт 50,00 грн Без 
ПДВ 

б) Надання довідок клієнтам банку про 
наявність рахунку (поточного, 
вкладного) та залишок на ньому в день 
відкриття рахунку. 

1 факт 750,00 грн Без 
ПДВ 

в) Надання довідок клієнтам банку про 
наявність рахунку (поточного, 
вкладного) та залишок на ньому в день 
поповнення рахунку. 

1 факт 750,00 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
послуги 

 

Безготівковий переказ з поточного 
рахунку коштів, попередньо 
внесених на нього готівкою: 

    

а) у разі, якщо кошти зберігались на 
поточному рахунку до 15 календарних 
днів  

0,5% від суми 
(але не менш  

2,00 грн) 
б) у разі, якщо кошти зберігались на 
поточному рахунку більше  15 
календарних днів 

1 факт  

2,00 грн 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуванням 

коштів 

Безготівковий переказ з поточного 
рахунку коштів по системі 
«Інтернет банкінг» 
 

1 факт 2,00 грн. Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуванням 

коштів 

Зняття готівкою коштів, що 
надійшли на рахунок фізичної особи 
шляхом безготівкового 
перерахування (окрім повернення 
депозитних коштів розміщених у 
системі банку та відсотків, 
нарахованих за ними) 

% від суми 
1% від суми 

(але не більше 
500,00 грн) 

Без 
ПДВ 

 
 
 
 
Одночасно з 
перерахуванням 
коштів 
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- у разі зарахування коштів від 
юридичних осіб, з якими у банку 
укладені відповідні договори 

Згідно з 
умовами 
договору 

Комісійна винагорода за 
розрахунково-касове 
обслуговування Позичальників. % від суми 

0,5% – 1% 
відповідно до 

умов 
кредитного 

договору  

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

Оформлення та видача вкладних 
книжок      

- первинне 3,00 грн 
- повторне у разі втрати книжки 
клієнтом 

1 книжка 6,00 грн 
Без 
ПДВ 

Одночасно з 
оформленням 
книжки 

Нарахування відсотків  за 
залишками на поточних рахунках 
клієнтів: 

   
 

 
 

-      поточнi рахунки 
0,1% річних 

- поточні пенсійні рахунки, відкриті  
для зарахування пенсії. 

% від суми 
 

15,0% річних 

Без 
ПДВ 

Щомісячно, 21 
числа поточного 
місяця, період 
нарахування з 21 
числа поперед-
нього місяця по 
20 число поточ-
ного місяця. 

Зарахування коштів на рахунки 
клієнтів з рахунку “суми до 
з’ясування” 1 факт 2,00 грн Без 

ПДВ 

В момент 
зняття 
зарахованих 
коштів 

Надання бланків векселів 
1 бланк 25,00 грн з ПДВ 

Одночасно з 
наданням 
бланків 

 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 

Перерахування (повторне 
перерахування) готівкових коштів 
за заявою клієнта 

1 факт 
0,5% від суми 
(але не менш  

5,00 грн) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 Прийняття на експертизу банкнот 
1 купюра 

2,00 грн  
+ поштові 
витрати 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 
Перевірка справжності грошових 
білетів за заявою клієнта 

 
1 купюра 

 
1,00 грн 

 
Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

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 
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місяця по 28 
число поточного 
місяця 

 
Надання дублікатів:  
 

- договорів банківського рахунку, 
додаткових угод до них 
 

 факт 
 

10,00 грн 
 

Без 
ПДВ 

 
 
 

Одночасно з 
проведенням 

операції 

 
Обслуговування за допомогою системи «Інтернет – банкінга»  

Проведення операцій  по системі «Інтернет банкінг» що пов’язані із здійсненням 
розрахунків (обслуговування поточного рахунку протягом місяця): 
-  у перший місяць обслуговування  
 
 

 
30,00 грн. 

-  у послідуючі місяці  

 
 
 

1 угода 
 

 
15,00 грн. 

 
 

Без 
ПДВ 

 

Щомісячно не 
пізніше 28 числа 

поточного місяця, 
за період надання 
послуги з 29 числа 

попереднього 
місяця по 28 число 
поточного місяця. 

- при авансовій сплаті за рік  
1 угода 

 
120,00 грн. 

 
Без 
ПДВ 

 

Під час 
оформлення угоди, 

але не пізніше 
останнього 

робочого дня 
місяця 

 
*Банк залишає за собою  право розглядати і встановлювати індивідуальні тарифи 
своїм клієнтам 
 
 


