
 

 

№ 
п/п 

Операції та послуги Розмір тарифу для 
операцій в іноземної 
валюті 
 

Розмір тарифу для 
операцій в національної 
валюті 

ПДВ Умови сплати  Примітки 

1. Акредитиви відкриті згідно заяв клієнтів АТ «КІБ» (Імпортні акредитиви у валюті/ відкриті акредитиви у гривні ) 

1.1 Відкриття акредитива 0,2% від суми акредитива,  
min 100 USD 
max 2000 USD 

0,2% від суми акредитива, 
min 1000 грн.,  
max 10 000 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
відкриття 
акредитива 

1. Комісія розраховується від суми 
акредитива. 
2. Тариф включає відправлення SWIFT- 
повідомлення. 

1.2 Забезпечення зобов’язання Банку за 
непокритим акредитивом 

Згідно рішення Кредитного 
органу min 60,00 USD за 
кожний місяць, або його 
частину 
 

Згідно рішення Кредитного 
органу , 
min 1000,00 грн. за кожний 
місяць, або його частину 
 

Без 
ПДВ 

Сплачується 
щомісячно, не пізніше 
5 числа місяця, 
наступного за 
місяцем, за який 
комісія 
нараховувалась, за 
фактичну кількість 
днів дії зобов’язання 
Банку 

1. Тариф не застосовується при відкритті 
акредитива, забезпеченого коштами 
грошового покриття на рахунку 2602/2622. 
2. Комісія розраховується Банком у відсотках 
річних від суми непокритого зобов’язання за 
акредитивом, виходячи із фактичної 
кількості 
днів дії непокритого зобов’язання за 
акредитивом, та виходячи з кількості днів у 
році 360 

1.3 Внесення погоджених змін в умови акредитива:     

1.3.1 В частині збільшення суми акредитива/ подовження 
строку дії акредитива 

0,2% від суми збільшення/ 
суми акредитива, 
min 100,00 USD 
max 1 000,00 USD 

0,2% від суми збільшення/ 
суми акредитива, 
min 1000,00 грн. 
max 10 000,00 грн 

Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
внесення змін 

1. Комісія розраховується від суми 
збільшення акредитива або від суми 
акредитива у разі подовження строку дії. 
2. Тариф включає відправлення SWIFT- 
повідомлення. 

1.3.2 інші зміни 50,00 USD 1000,00 грн Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
внесення змін 

1. За кожну операцію. 
2.Тариф включає відправлення SWIFT 
повідомлення 

1.4 Анулювання/дострокове закриття акредитива 50,00 USD 500,00 грн. Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
здійснення 
операції 

1. За кожну операцію. 
2.Тариф включає відправлення SWIFT 
повідомлення 

1.5 Перевірка документів на відповідність умовам 
Акредитива 

0,2% від суми документів, 
min 100,00 USD  
max 1 000,00 USD 

0,2% від суми документів, 
min 1000,00 грн. 
max 8 000,00 грн.  

Без 
ПДВ 

Сплачується на протязі 
5-ти робочих днів з 
дати виставлення 
рахунку 

Сплачується за кожний пакет документів 

1.6 Переказ трансферабельного акредитива 0,2% від суми переказу, 
min 100,00 USD 
max 1 000,00 USD 

0,2% від суми переказу, 
min 1000,00 грн. 
max 10 000,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
здійснення 
операції переказу 

1. Розраховується від суми переказу. 
2. Тариф включає відправлення SWIFT- 
повідомлення. 

1.7 Виконання платежу за акредитивом та передача 
документів 

0,1% від суми платежу  
min 50 USD 
 max 100 USD 

0,1% від суми платежу,  
min 500,00 грн.  
max 3 000,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
проведення операції 

За кожну операцію 



1.8 Виконання операції здійснення платежу за 
акредитивом за рахунок коштів Банку 

Згідно рішення Кредитного 
органу  

Згідно рішення Кредитного 
органу 

Без 
ПДВ 

Сплачується за період 
з дати сплати 
Банком по акредитиву 
за рахунок 
власних коштів до 
дати 
погашення/сплати 
клієнтом 

1. Застосовується у разі сплати Банком по 
акредитиву за рахунок власних коштів 
2. Встановлюється у відповідності до 
розміру 
процентних ставок Банку за користування 
кредитами. 

1.9 Відкриття акредитива з розміщенням  грошового покриття в підтверджуючому банку: 

1.9.1 - із 100% забезпеченням коштами Клієнта 0,3% від суми акредитива, 
min 100,00 USD 
max 1500,00 USD 

0,3% від суми акредитива, 
min 1000,00 грн. 
max 5 000,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується 
одноразово в день 
відкриття акредитива 

Розраховується Банком від суми акредитива 
та перерахованого Клієнтом грошового 
покриття 
'У разі застосування Послуги Тариф за 
п. 1.1. не застосовується 

1.9.2 - без 100% забезпечення коштами Клієнта Згідно рішення Кредитного 
органу  

Згідно рішення Кредитного 
органу 

Без 
ПДВ 

Сплачується за період 
з дати 
перерахування 
Банком грошового 
покриття на рахунок 
Підтверджуючого 
Банку до дати 
припинення дії 
акредитива або 
отримання коштів від 
Клієнта 
 

Встановлюється у відповідності до розміру 
процентних ставок Банку за користування 
кредитами 

 

2. Акредитиви отримані на користь клієнтів АТ «КІБ» (Експортні акредитиви у валюті/отримані акредитиви у гривні) 

2.1 Авізування акредитива 0,15% від суми акредитива, 
min 70,00 USD 
max 1000,00 USD 

0,15% від суми акредитива, 
min 500,00 грн. 
max 10 000,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується на 
протязі 5-ти робочих 
днів з дати 
виставлення рахунку 

За кожну операцію авізування 

2.2 Авізування змін в умови акредитива 50,00 USD 500,00 грн. Без 
ПДВ 

Сплачується на 
протязі 5-ти робочих 
днів з дати 
виставлення рахунку 

За кожну операцію авізування змін 

2.3 Перевірка документів на відповідність умовам 
Акредитива 

0,2% від суми документів, 
min 100,00 USD 
max 1 000,00 USD 

0,2% від суми документів, 
min 1000,00 грн. 
max 8 000,00 грн 

Без 
ПДВ 

Сплачується на 
протязі 5-ти робочих 
днів з дати 
виставлення рахунку 

1. Сплачується за кожний пакет документів 
2. Застосовується у разі: 
- якщо є виконуючим банком; 
- у разі здійснення Банком попередньої або 
додаткової перевірки документів на підставі 
окремої заяви Клієнта 

2.3.1 Попередня перевірка (перевірка проектів документів, 
редагування) 

100,00 USD 1 500,00 грн. Без 
ПДВ 

Сплачується на 
протязі 3-ох робочих 
днів з дати 
виставлення рахунку 

Сплачується за кожний комплект документів 

2.4 Переказ трансферабельного Акредитива 0,2% від суми, 
min 100,00 USD  
max 1 000,00 USD 

0,2% від суми переказу, 
min 1000,00 грн. 
max 10 000,00 грн. 

Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
здійснення 
переказу 

1. Розраховується від суми переказу. 
2. Тариф включає відправлення SWIFT- 
повідомлення. 



3. Інші послуги с акредитивами 

3.1 Обробка документів з розбіжностями щодо умов 
акредитива 

70,00 USD 500,00 грн. Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
здійснення операції 

За кожний пакет документів 

3.2 Здійснення запитів, повідомлень за 
акредитивом в інші банки за заявою клієнта, в т.ч. 
запиту на дострокове анулювання акредитива, 
перевірка дійсності, тощо 

25,00 USD 500,00 грн. Без 
ПДВ 

Сплачується в день 
здійснення 
операції 

1. За кожну операцію 
2. Тариф включає відправлення SWIFT- 
повідомлення 
3. Застосовується на підставі заяви Клієнта 

3.3 Підготовчі операції за акредитивом (підготовка умов 
контракту, що передбачає випуск акредитиву, тексту та 
інше) у разі відмови клієнта від надання операції 

50,00 USD 1 000,00 грн. З 
ПДВ 

Сплачується на 
протязі 2-ох робочих 
днів з дати 
виставлення рахунку 

 

3.4 Поштові витрати на пересилку документів: 

3.4.1 використання рекомендованих поштових відправлень відшкодовується клієнтом 
по 
фактичній вартості 

50,00 грн. У т.ч. 
ПДВ 

По факту відправки 
поштових 
відправлень 

За кожне відправлення 

3.4.2 використання кур’єрських служб (TNT, DHL, 
UPS) 

відшкодовується клієнтом 
по фактичній вартості 

відшкодовується клієнтом по 
фактичній вартості 

У т.ч. 
ПДВ 

по факту відправки 
пакету кур’єрською 
службою 

За кожне відправлення 

Примітки 

1. Тарифи дійсні для документарних акредитивів в національній та іноземній валюті (крім резервних акредитивів). 

2. Тарифи застосовуються в залежності від виконуваних банком функцій 

3. Усі комісії банку по акредитивам в іноземній валюті нараховуються/сплачуються у національній валюті за офіційним курсом НБУ на момент здійснення нарахування. 

4. У разі, якщо комісія банку-нерезидента сплачується за рахунок клієнта Банку, така комісія сплачується/відшкодовується клієнтом Банку в національній валюті України згідно в умовами Договору про 
відкриття акредитива. 

5. У разі, якщо згідно з умовами акредитива комісія Банку сплачується за рахунок нерезидента, така комісія сплачується нерезидентом в іноземній валюті. 

 

 


