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Розділ V  «Кредитне обслуговування суб’єктів господарської 
діяльності» 

 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

     
5.1. Перевірка та оформлення 
документів, пов’язаних з 
кредитуванням, виконання операцій з 
надання кредитів  % від суми 

0,1% - 2,0%,  
(за 

домовленістю 
сторін), 

 але не менше  
500,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Згідно умов 
кредитного 
договору 

5.2. Зміна умов: 
5.2.1. Кредитних договорів за 
ініціативою Позичальника в частині 
збільшення розміру кредитування  

% від суми 

 
0,1% - 2,0%,  

(за 
домовленістю 

сторін), 
 але не менше  

500,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Згідно умов 
кредитного 
договору 

5.2.2. Кредитних договорів за 
ініціативою Позичальника в частині 
перенесення строків сплати 
зобов’язань за кредитним договором 

% від суми Дивись * Без 
ПДВ 

Згідно умов 
кредитного 
договору 

5.2.3. Кредитних договорів за 
ініціативою Позичальника (за 
виключенням змін зазначених у 
п.5.2.1., п.5.2.2.) 

1 факт 200,00 грн. Без 
ПДВ 

Одночасно  з 
оформленням 

змін 

5.2.4. Договорів застави за ініціативою 
Позичальника (що не пов’язані із 
змінами кредитних договорів) 

1 факт 100,00 грн. Без 
ПДВ 

Одночасно  з 
оформленням 

змін 
*Розмір тарифу встановлюється залежно віж строку та суми зобов’язання що переноситься 

Сума зобов’язання що переноситься, 
(грн.) 

 
Строк перенесення, днів 

до 50 000,00 грн. від  50 000,00 грн. 
  до  7 днів 100,00 250,00 
від   8 днів до 31 дня 200,00 500,00 
від 32 днів до 92 днів 500,00 750,00 
 
від 93 днів  

1 000,00 

0,1% - 1,0%  
від суми змін 

(за домовленістю сторін),  
але не менше 

1 500,00грн. 
При перенесенні строку зобов’язання більше 2-х разів враховується загальний строк 
перенесення, виходячи з первісного строку повернення, встановленого кредитним 
договором, по день закінчення запланованої пролонгації. 
 
5.3. Інші послуги:     
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- надання дублікатів кредитних договорів 
та інших договорів, пов’язаних з 
наданням кредиту, гарантій, порук, 
договорів застави, додаткових угод до 
них  

1 екз 10,00 грн 

- надання довідок про наявність та стан 
заборгованості по кредитах, гарантіях, 
поруках 

1 
факт 15,00 грн 

Без 
ПДВ 

 
Одночасно  з 
наданням 
послуг 

5.4. Процентна ставка по кредитах 
 

згідно з 
кредитним 
договором 

Без 
ПДВ 

 

5.5.  Розгляд та перевірка документів, 
пов’язаних із наданням гарантій 1 факт 100,00 грн. Без 

ПДВ 

Одночасно з 
наданням 

пакету 
документів 

5.6. Авізування гарантій та виконання 
операцій за авізованими гарантіями     

- в національній валюті  2% від суми 
гарантії, але 

не менш 
200,00 грн 

Одночасно  з 
наданням 
гарантії 

- в іноземній валюті 1 факт 2% від суми 
гарантії, але 

не менш 
200,00 грн 

Без 
ПДВ Одночасно  з 

наданням 
гарантії 

5.7. Зміна умов, анулювання гарантій 
за ініціативою Принципала     

- в національній валюті 100,00 грн 
- в іноземній валюті 1 факт 

100,00 грн 
Без 
ПДВ 

Одночасно  з 
внесенням змін 

5.8. Зміна строку дії тендерної гарантії 
(шляхом видачі нової гарантії), у 
випадку зміни строку проведення 
тендеру Бенефіциаром 

   

 

- в національній валюті 50,00-200,00 
грн. 

(встановлю-
ється 

рішенням 
Кредитного 

комітету) 
- в іноземній валюті 
 
 

1 факт 50,00-200,00 
грн. 

(встановлю-
ється 

рішенням 
Кредитного 

комітету) 

Без 
ПДВ 

Одночасно  з 
внесенням змін 
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5.9. Перевірка документів та 
оформлення кредитної справи на 
проведення факторингових операцій 

Разова 
комісія, 

розрахо-
вується від 
суми ліміту 

факто-
рингу на 
момент 

укладання 
генерально

ї угоди 
факто-
рингу 

 
 

0,1% 
min 100,00 грн. 
max 500,00 грн. 

 
 
 
 
 Без 
ПДВ 

На протязі 3-х 
робочих 

(банківських) 
днів з дати 
укладення 

генеральної 
угоди 

факторингу 

5.10. За адміністрування дебіторської  
заборгованості  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Розраховуєт
ься від суми 

кожного 
рахунку 

(товарно- 
транспортно
ї накладної) 

0,15% - термін 
авансування 

до 15 днів 
0,2%- термін 
авансування 

до 30 днів 
0,25% - термін 
авансування 

до 45 днів 
0,3% - термін 
авансування 

до 60 днів 

 
 
 
 
 
 Без 
ПДВ 

В день 
перерахування 

Фактором 
(Банком) 80 
відсотків від 

розміру 
грошового 

зобов’язання 
 
 

 
5.11. Надання довідок на отримання 
компенсації з державного бюджету для 
позичальників- сільськогосподарських 
підприємств 
 

1 
факт 

За 
домовленістю 

сторін 

Без 
ПДВ 

 
Одночасно  з 

наданням 
послуг 

5.12 Перевірка та оформлення 
документів, пов’язаних з виконанням 
операцій по переведенню боргу за 
кредитом 

% від суми 
змін 

0,1-2% від 
суми                    

(за домовле-
ністю сторін),  
але не менше 

500,00 грн. 

Без 
ПДВ 

 
Згідно умов 
кредитного 

договору про 
переведення 

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


