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Розділ ІV  «Обслуговування 

фізичних осіб, які не є суб’єктами господарської діяльності у 
іноземній валюті» 

 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

     
4.1. Розрахункове – касове обслуговування фізичних осіб, які не є 

суб’єктами господарської діяльності. 
     
4.1.1. Відкриття (переоформлення) 
поточних рахунків фізичних осіб 1 рахунок 50 грн Без 

ПДВ 

Одночасно з 
відкриттям 
рахунку 

4.1.2. Закриття поточних рахунків 
фізичних осіб, відкритих на балансі 
банку, згідно заяви клієнту 

1 рахунок 100 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

4.1.3. Надання довідок про 
наявність, стан рахунку      

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

1 факт 50 грн 

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

1 факт 750 грн 

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

1 факт 750 грн 

Без 
ПДВ 

 
 
 
Одночасно з 
наданням 
послуги 

4.1.4. Безготівкове перерахування  
коштів   

4.1.4.1. Безготівкове перерахування  
з поточного рахунку (вкладу на 
вимогу) грошових коштів на 
рахунки в інших банках за межи 
України  (в т.ч. на власні рахунки в 
інших банках за межи України). 

1 факт 
1% від суми 

(але не менш  
25 дол. США) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуван-
ням коштів 

4.1.4.2. Безготівкове перерахування 
коштів з поточного рахунку на 
депозитний рахунок, у разі, якщо на 
поточний рахунок кошти 
зараховані у безготівковій формі 
по переказам з інших банків 
 

1 факт  

1% від суми по 
курсу НБУ (для 

моряків – 
відповідно до 
умов угоди з 
компанією) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуван-
ням коштів 

 
4.1.4.3. Безготівкове перерахування 
коштів на внутрішньобанківські 

 
 

1 факт  

 
 

безкоштовно 

 
 

Без 

 
 
Одночасно з 
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рахунки у ПАТ “КБ “Інвестбанк” за 
переказами по МПС 

ПДВ перерахуван-
ням коштів 

4.1.4.4. Безготівкове перерахування 
коштів з поточних рахунків 
фізичних осіб на інші рахунки 
фізичних осіб, які відкриті в ПАТ 
“КБ “Інвестбанк” 

1 факт безкоштовно Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
перерахуван-
ням коштів 

4.1.4.5 Безготівкове перерахування 
з поточного рахунку (вкладу на 
вимогу) грошових коштів на 
рахунки в інших банках України (в 
т.ч. на власні рахунки в інших 
банках України) 

 1 факт 
7% від суми 

(але не менш 
30 дол. США) 

 
Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 

перерахування
м коштів 

4.1.5. Видача готівкою коштів     
4.1.5.1. Видача готівкою коштів 
при здійсненні конвертації 
іноземної валюти, якщо кошти 
були внесені готівкою, або 
перераховані з власного поточного 
рахунку в ПАТ “КБ”Інвестбанк” 
 

1 факт безкоштовно Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуван-
ням коштів 

4.1.5.2. Видача готівкою коштів з 
поточного рахунку в іноземній 
(балансовий рахунок 2620) і рахунків 
на вимогу у ПАТ “КБ “Інвестбанк” у 
випадку, якщо кошти були внесені 
платником на вказані рахунки 
готівкою. 
 

1 факт безкоштовно Без 
ПДВ 

Одночасно з 
перерахуван-
ням коштів 

4.1.5.3. Видача готівкою коштів, які 
надійшли на рахунок фізичної особи 
шляхом безготівкового перераху-
вання з інших банків. 
 

1% від суми  

- у разі зняття готівкою заробітної 
платні моряків, яка надійшла від 
юридичних осіб (судовласників), з 
якими у банку укладено відповідні 
договори, або моряків, які були 
направлені до банку крюінговою 
компанією, з якою у банку укладено 
відповідні договори. 

% від суми 

0,5-1% від суми 
(відповідно до 

умов договору)  

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.6. Комісійна винагорода за 
розрахунково-касове 
обслуговування Позичальника. 

% від суми 

- в долларах 
США та Євро 
– 0,5% - 1,5% 
відповідно до 

умов 
кредитного 

договору  

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.7. Оформлення та видача 
вкладних книжок      
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- первинне 3 грн 
- повторне у разі втрати книжки 
клієнтом 

1 книжка 6 грн 
Без 
ПДВ 

Одночасно з 
оформленням 
книжки 

 
4.1.8. Видача довідок на вивезення з 
України іноземної валюти, знятої з 
рахунку або купленої в банку 

 
 

1 факт 

 
 

40 грн 

 
Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
наданням 
довідки 

4.1.9. Обмін банкнот більшого 
номіналу на банкноти меншого 
номіналу та зворотний обмін 

1 факт 1%  
від суми обміну 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.10. Перерахування (повторне 
перерахування) готівкових коштів 
за заявою клієнта 

1 факт 
0,5% від суми 
(але не менш  

5 грн) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

 4.1.11. Прийняття на експертизу 
банкнот 1 купюра 

2 грн  
+ поштові 
витрати 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.12. Перевірка справжності 
грошових білетів за заявою 
клієнта 

1 купюра 0,5 грн Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.13. Конверсія (обмін) іноземної 
валюти однієї іноземної держави на  
іноземну валюту іншої держави 
 

 

4.1.13.1 Конверсія (обмін)  
безготівкової іноземної валюти 
однієї іноземної держави на 
безготівкову іноземну валюту 
іншої держави 
 

 
по курсу банку 

на дату 
операції 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.13.2 Конверсія (обмін) готівкової  
іноземної валюти однієї іноземної 
держави на готівкову іноземну 
валюту іншої держави 
 

 
1% від суми 
операції по 
курсу НБУ 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.14. Прийняття на інкасо 
дорожних чеків 

% від суми 

2% + комісія 
банку – 

кореспонденту
+ поштові 
витрати 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.15. Прийняття зношених 
банкнот іноземних держав (долари 
США) з одночасним відшкодування 
їх вартості. 

% від суми 
10,0% але не 

менше 
10,00грн. 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.1.16 Надання інших довідок на 
запит клієнтів банку, окрім 
випадків передбачених п. 4.1.3 1 факт 

 
50,00 грн. 

 

Без 
ПДВ 

Одночасно 
з наданням 
послуги 

 
4.1.17     Продаж безготівкової 
іноземної валюти за заявками 
клієнтів (фізичних осіб) 
 

% від суми 0,8% Без 
ПДВ 

 
 
Одночасно з 
проведенням 
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 коштів які були перераховані з 
депозитних рахунків у зв`язку з 
строковим або достроковим 
закриттям депозиту 

1,0% 

операції 

     
4.2. Розрахункове – касове обслуговування фізичних осіб, без відкриття 

рахунку. 
4.2.1. Прийняття (виплата) 
грошових переказів международної 
платіжної системи 

1 переказ 
(виплата) 

Згідно 
тарифів, 

встановлених 
МПС 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.2.2. Зняття готівкою коштів 
отриманих у вигляді переказу (без 
відкриття поточного рахунку) 

% від суми 
1% від суми  

(але не менш  
5 грн) 

Без 
ПДВ 

Одночасно з 
проведенням 
операції 

4.3. Інші послуги. 
 
4.3.1. Надання дублікатів:      

- квитанцій про сплату будь – яких 
платежів 5 грн 

- договорів банківського рахунку, 
додаткових угод 

1 факт 
10 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 
 
 


