
Додаток 2 до Протоколу засідання Тарифного комітету АТ "КІБ" від 21.05.2015р.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Тарифного комітету АТ "КІБ" від 21.05.2015р.

Введено в дію з 25.05.2015 року

№ з/п Найменування послуги ПДВ Примітки

1 Операції у національній валюті:

1.1 ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.1.1. Відкриття першого поточного рахунку без ПДВ Сплачується разово у день надання клієнтом заяви на відкриття поточного рахунку

1.1.2
другого та наступних рахунків (при наявності діючого 

поточного рахунку)
без ПДВ Сплачується разово у день надання клієнтом заяви на відкриття поточного рахунку

1.1.3
Підключення до системи дистанційного обслуговування 

"Клієнт-Банк" 
без ПДВ

1.1.4
Плата за видачу на вимогу клієнта апаратного ключа для 

зберігання ЕЦП (USB-токен)

в т.ч. ПДВ 

20%

комісія сплачується у день надання послуги в національній валюті по курсу НБУ на 

дату і час здійснення операції. 

1.1.5 Закриття поточного рахунку за ініціативою клієнта без ПДВ сплачується разово у день надання послуг

1.1.6
Плата за закриття рахунку за ініціативою Банку згідно умов 

договору
без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

1.2 ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.2.1
Абонентська плата за розрахункове обслуговування поточного 

рахунку ¹
без ПДВ

За кожний рахунок окремо. Оплата один раз на місяць в кінці місяця у випадку 

наявності руху коштів по рахунку

1.2.2
Обслуговування поточного рахунку із спеціальним режимом 

функціонування (в гривні) 
- -

1.2.3 Зарахування коштів на рахунки - -

1.3 РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.3.1 З використанням системи "Клієнт-Банк"

1.3.1.1

абонентська плата за переказ коштів клієнтів за електронними 

банківськими документами надісланими засобами системи 

"Клієнт-Банк "

без ПДВ комісія сплачується щомісячно

1.3.1.2
переказ коштів клієнтів в межах АТ "КІБ" (протягом 

операційного та післяопераційного часу)
- -

1.3.1.3
переказ коштів на рахунки в інших банках протягом 

операційного часу
без ПДВ -

1.3.1.4
переказ коштів на рахунки в інших банках в післяопераційний 

час
без ПДВ

Комісія не нараховується на суми, що були перераховані за рахунок надходження 

кредитних коштів в післяопераційний час, які отримує клієнт в банку.

1.3.1.5

обслуговування рахунку із спеціальним режимом 

функціонування (у національній валюті) в системі "Клієнт-

Банк"

- -

1.3.2 Без використання системи "Клієнт-Банк" (при обслуговуванні у відділенні)

1.3.2.1
переказ коштів в межах АТ "КІБ" за банківськими 

документами на паперових носіях 
без ПДВ -

1.3.2.2
переказ коштів в інші банки України за банківськими 

документами на паперових носіях протягом операційного часу
без ПДВ -

1.3.2.3
переказ коштів в інші банки України за банківськими 

документами на паперових носіях в післяопераційний час 
без ПДВ

За кожне доручення. Комісія не нараховується на суми, що були перераховані за 

рахунок надходження кредитних коштів, які отримує клієнт в банку.

1.3.3
Анулювання переказу після його виконання Банком (лист 

по платежу в національній валюті)
без ПДВ -

1.3.4
Уточнення реквізитів переказу після здійснення 

розрахункової операції
без ПДВ -

1.3.5. Перекази за межі України в Національній валюті без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

1.4 КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

1.4.1
Прийом готівки через каси банку для зарахування на 

рахунок:
- -

1.4.2 Видача готівки з поточного рахунку: без ПДВ Тариф стягується за кожну операцію, від суми зняття.  

1.4.3 Оформлення грошової чекової книжки без ПДВ За одну книжку

1.4.4 Продаж бланків векселів
в т.ч. ПДВ 

4.17 грн.
-

1.5 КОРПОРАТИВНИЙ КАРТКОВИЙ РАХУНОК

Стандартні тарифи з розрахунково-касового обслуговування 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в АТ "КІБ"

20 EUR

входить у вартість 

абонентської плати  за 

розрахункове 

обслуговування

50 грн.

150 грн.

не тарифікується

4,0 грн. за кожний 

документ

2,0 грн. за кожний 

документ

входить у вартість 

абонентської плати  за 

розрахункове 

обслуговування

60 грн.

50 грн.

25 грн. за кожний платіж

0,15% від суми платежу, 

але не менше 15 грн.

10 грн. за кожний платіж

1,5 грн. за кожний платіж

25 грн.

Тарифи до затвердження

не тарифікується

не тарифікується

100 грн.

Згідно рішення тарифного 

комітету, max 1 500,00 

грн., але не більше ніж 

залишок коштів на 

рахунку

100 грн.

75 грн.

1% , не менше 10 грн.

не тарифікується

150,00 грн.



1.5.1

відкриття корпоративного карткового рахунку у національній 

валюті та оформлення однієї основної картки MasterCard або 

VISA строком дії 1 або 2 роки

без ПДВ

1.5.2

відкриття корпоративного карткового рахунку у національній 

валюті та оформлення основної картки MasterCard Gold або 

VISA Gold строком дії 2 роки (перші дві картки)

без ПДВ

1.6 КОРИСТУВАННЯ ЗАРПЛАТНИМ ПРОЕКТОМ (перерахування заробітної плати співробітникам організації на карткові рахунки):

1.6.1
 - зарахування коштів на карткові рахунки співробітників 

організації
без ПДВ

від загальної суми грошових коштів, перерахованих Організацією на Рахунки 

Держателів 

1.6.2
 - оформлення та видача зарплатних карток класу MC Debit, 

MasterCard Standard або Maestro в рамках зарплатного проекту
без ПДВ комісія сплачується за кожну картку при замовленні карток на співробітників 

2 Операції у іноземній валюті:

2.1 ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.1.1 Відкриття поточного рахунку - -

2.1.2 Закриття рахунку за ініціативою клієнта  без ПДВ Сплачується разово у день надання послуг

2.1.3
Плата за закриття рахунку за ініціативою Банку згідно умов 

договору
без ПДВ Оплата одноразово у день надання послуги

2.2 ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.2.1
Абонентська плата за розрахункове обслуговування поточного 

рахунку ¹
без ПДВ

2.2.2 Зарахування коштів на рахунки - -

2.3 РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.3.1 Переказ коштів в іноземних валютах :

2.3.1.1
Переказ коштів клієнтів з їх поточних рахунків на власні 

рахунки в межах АТ "КІБ" (в іноземних валютах)
- -

2.3.1.2 Перекази коштів на користь клієнтів інших банків :

2.3.1.2.1 В вільноконвертованій валюті, USD без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.1.2.2 В вільноконвертованій валюті, EUR без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.1.2.3 В іншій вільноконвертованій валюті без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.1.2.4 В неконвертованій валюті, RUB без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.2 Анулювання, зміна умов  переказу в інші банки без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.3 Запити щодо переказу до іншого  банку : 

2.3.3.1 давністю до 90 днів:

-          у вільноконвертованій валюті без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

-          у неконвертованій валюті без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.3.2 давністю від  91 до 180 днів без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.3.3 давністю 181 і більше без ПДВ
Сума комісійної винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

2.3.3.4 Зміна умов переказу після здійснення розрахункової операції Без ПДВ За кожний платіж 

2.3.4
Повернення помилково зарахованих коштів на 

кореспондентські рахунки банку
без ПДВ

2.3.6 Анулювання платежу після його виконання АТ "КІБ" 

- в російських рублях без ПДВ

- в іноземній валюті через американські банки без ПДВ

- в іноземній валюті через європейські банки без ПДВ

- в НКВ через банки в країнах СНД без ПДВ

За кожний платіж. Сплачується у національній валюті за курсом НБУ на день 

здійснення операції.

входить у вартість 

відкриття поточного 

рахунку у національній 

валюті

10 грн.

0.7%

Комісія сплачується одноразово при відкритті карткового рахунку та включає 

оформлення та обслуговування карткового рахунку протягом терміну її дії

300 грн.

50 грн.

входить у вартість 

абонентської плати  за 

розрахункове 

обслуговування

не тарифікується

80 грн.

Згідно рішення тарифного 

комітету, max 1 500,00 

грн., але не більше ніж 

залишок коштів на 

рахунку

50 грн.

0,5% (min 200 RUB, max 

500 RUB)

0,20% (min 50, max 300  в 

ін.валюті)

0,3% (min 50 EUR, max 

300 EUR)

0,15% (min 20 USD, max 

150 USD)

50 USD + комісії банків 

кореспондентів

30 USD+ комісії банків 

кореспондентів

50 USD + комісії банків 

корреспондентів

600 RUB + комісії банків 

кореспондентів

500,00 грн. 

+ комісії банків 

кореспондентів

500,00 грн. 

+ комісії банків 

кореспондентів

65 USD +  комісії банків 

кореспондентів

110 USD + комісії банків 

кореспондентів

100 грн. + комісії банків 

кореспондентів

25 USD + комісії банків 

кореспондентів

40 USD + комісії банків 

кореспондентів



2.4 КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.4.1 Видача готівки з рахунку в іноземній валюті без ПДВ
Від суми. Сплачується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення 

операції

2.5 ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

2.5.1 Купівля та продаж іноземної валюти

2.5.1.1
-          на суму до 15000 USD (або еквівалент іншої валюти за 

крос-курсом НБУ);
без ПДВ -

2.5.1.2
-          на суму від 15000,01 USD до 100000 USD (або 

еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ);
без ПДВ -

2.5.1.3
-          на суму від 100000,01 USD(або еквівалент іншої 

валюти за крос-курсом НБУ).
без ПДВ -

2.5.2

Конверсія безготівкових коштів - іноземної валюти в іншу

іноземну валюту незалежно від групи Класифікатора

іноземних валют НБУ  

без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги. Значення розраховується по курсу НБУ 

на день здійснення операції від суми базової валюти згідно таблиці ²

3 Інші операції (незалежно від виду валюти):

3.1 НАДАННЯ ВИПИСОК:

3.1.1 по мірі здійснення операції без ПДВ

3.1.2 дублікатів поточного року без ПДВ За один лист

3.1.3 дублікатів давниною понад рік без ПДВ За один лист

3.2 ПІДГОТОВКА ТА НАДАННЯ ДОВІДОК:

3.2.1 Підготовка довідок за розрахунковими операціями

Без 

терміновості 
(протягом 

трьох 

банківських 

днів)

Терміново 
(протягом 

одного 

банківського 

дня) 

3.2.1.1 про наявність рахунків та їх стан 115 грн. 150 грн. без ПДВ

3.2.1.2 поточного року 115 грн. 250 грн. без ПДВ

3.2.1.3 давниною понад рік 170 грн. 300 грн. без ПДВ

3.2.1.4 дублікат довідки 60 грн. 100 грн. без ПДВ

3.2.1.5 про обороти по рахунку (поточний рік) 115 грн. 200 грн. без ПДВ

3.2.1.6 про обороти по рахунку (попередні роки) 170 грн. 300 грн. без ПДВ

3.2.3 Видача дублікатів касових документів 30 грн. 50 грн. без ПДВ

3.2.4 Надання довідок щодо заборгованості клієнта за банківськими кредитами:

3.2.4.1 поточного року 115 грн. 200 грн. без ПДВ

3.2.4.2 давниною понад рік 230 грн. 400 грн. без ПДВ

3.2.4.3 дублікат довідки 115 грн. 200 грн. без ПДВ

3.3
Оформлення документів (картки – перепустки) під час 

обслуговування рахунків

в т.ч. ПДВ 

8.33 грн.
За кожну перепустку

3.4 Штраф за втрату картки – перепустки - За кожну перепустку

3.5 Надання дублікату SWIFT-повідомлення:

3.5.1 SWIFT-повідомлення давниною до року без ПДВ За один примірник

3.5.2 SWIFT-повідомлення давниною понад рік без ПДВ За один примірник

3.14
Встановлення системи дистанційного обслуговування "Клієнт-

Банк" (виїзд спеціаліста в межах міста)
без ПДВ Сплачується одноразово 

3.6

3.6.1

Перевірка пакету документів за кредитом в іноземній валюті, 

що залучається клієнтом банку від нерезидента (для надання 

пакету документів до Національного банку України)

в т.ч. ПДВ 

250 грн.
За кожний пакет документів

3.6.2

Розрахункове обслуговування за договорами, які 

передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань 

перед нерезидентами за залученими від нерезидентів 

кредитами, позиками в іноземній валюті.

без ПДВ
Сплачується разово при надані згоди на обслуговування кредиту від нерезидента та 

при його змінах.

3.6.3
Надання згоди банка на продовження обслуговування 

кредитного договору від нерезидента

в т.ч. ПДВ 

66.67 грн.
Сплачується одноразово

3.6.4
Надання згоди банка на обслуговування кредитного договору 

від нерезидента при переведенні клієнта з іншого банку

в т.ч. ПДВ 

66.67 грн.
Сплачується одноразово

3.6.5
За участь банку у підготовці звітності для НБУ по кредитам 

від нерезидентів

в т.ч. ПДВ   

30 грн.
Сплачується щомісячно

Примітки :   

1     входить у вартість ведення рахунку плата за виконання платіжних доручень (не включає у розрахунок руху коштів по поточному рахунку):

- погашення заборгованості за кредитами Клієнта, що надані Банком;

- видача кредиту Банком з зарахуванням на поточний рахунок Клієнта;

- сплата комісій на користь Банку;

- списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями;

- перерахування коштів на депозитний рахунок Клієнта в Банку;

- повернення депозитних коштів з депозитного рахунку Клієнта в Банку;

- сплата процентів по депозиту Клієнта, що розміщений в Банку або процентів на залишки коштів на поточному рахунку;

- перерахування коштів з поточного на поточний рахунок Клієнта в межах Банку

- зарахування готівкових коштів на поточний рахунок через касу Банку

- перерахування з поточного рахунку Клієнта залишку коштів за реквізитами, зазначеними у заяві на закриття рахунку.

1,3% від суми

входить у вартість 

абонентської плати  за 

розрахункове 

обслуговування

0.3% від суми

0,2% від суми гривневого 

еквіваленту

0,4% від суми гривневого 

еквіваленту

0,3% від суми гривневого 

еквіваленту

100 грн.

50 грн.

За один примірник. Не застосовується для разових довідок про відкриття або 

закриття рахунків. Плата стягується в день підготовки довідки зі сторони Банку за 

запитом клієнта

50 грн.

20 грн.

200 грн.

Послуги банку щодо кредитів в іноземній валюті, отриманих резидентами від іноземних кредиторів

1 500 грн.

650 грн.

2 Відповідність базової валюти відповідно котирування валют, що беруть участь у конвертації валюти:

200 грн.

400 грн.

180 грн.

10 грн.

400 грн.


