
ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом №110-1 засідання Тарифного комітету від 20.10.2020р. (введено в дію з 04.11.2020р.)

рахунки в USD рахунки в EUR
рахунки в фунтах 

стерлінгах

рахунки в 

російських рублях

1 Обслуговування рахунку:

1.1. відкриття рахунку, без ПДВ*

*рахунки, що відкриваються для здійснення переказів через 

міжнародні системи переказів

1.2. закриття рахунку

2 Поповнення рахунку:

2.1. готівковими коштами у касі Банку

2.2. безготівкове зарахування коштів на рахунок Клієнта:

2.2.1.
зарахування коштів, що надійшли з власних рахунків Клієнта 

у банку

2.2.2.
зарахування коштів на рахунок, що надійшли безготівковим 

шляхом з рахунків інших клієнтів у Банку, без ПДВ 

2.2.3.
зарахування коштів на рахунок, що надійшли безготівковим 

шляхом з іншого Банку, без ПДВ

3 Переказ коштів з рахунку:

3.1. на власний рахунок Клієнта у Банку

3.2. на рахунки в інших банках, без ПДВ*

3.3. на рахунки інших клієнтів у Банку, без ПДВ*

4
Конверсійна операція безготівкової іноземної валюти при 

переказі коштів з рахунку, без ПДВ

5 Продаж безготівкової іноземної валюти, без ПДВ

0,3% від суми, мін. 

20 USD, макс. 1000 

USD

0,3% від суми, мін. 

20 EUR, макс. 1000 

EUR

0,3% від суми, мін. 

20GBP, макс. 1000 

GBP

0,3% від суми

6 Видача коштів з рахунку:

6.1.
готівкою у касі Банку (у разі надходження коштів 

безготівковим шляхом), без ПДВ

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

6.2. готівкою у касі Банку (у разі внесення коштів готівкою)

6.3.
грошових коштів, перерахованих з власного вкладного 

(депозитного)/власного поточного рахунку в Банку

6.4.

грошових коштів, що грошових коштів, що надійшли через 

міжнародні системи грошових переказів (Маніграм, Вестерн 

Юніон і т.д.)

7
Видача довідки про наявність рахунку, наявність коштів на 

рахунку, рух коштів за період тощо, без ПДВ

8 Оформлення довіреності, без ПДВ

9 Оформлення заповідального розпорядження, без ПДВ

10 Оформлення дублікату договору, в т.ч. ПДВ

11 Нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку:
Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

12
Мінімальна сума на рахунку, з якої починається нарахування 

відсотків на залишок

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

13

Плата за обслуговування неактивного поточного рахунку 

(при відсутності руху коштів по всіх поточних рахунках 

клієнта впродовж 12місяців)***, без ПДВ

15,00 (але не більше 

залишку на рахунку)

15,00 (але не 

більше залишку на 

рахунку)

Згідно рішення ТК

1000,00 (але не 

більше залишку на 

рахунку)

Оплата щомісячно один раз на місяць в 

кінці місяця в національній валюті по курсу 

НБУ на дату сплати

14 Запити, розшук переказу в інших банках

50 USD + комісії 

банків 

кореспондентів

50 EUR+ комісії 

банків 

кореспондентів

50 GBP + комісії 

банків 

кореспондентів

3000 RUB + комісії 

банків 

кореспондентів

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

*** До руху коштів по рахунку не відносяться операції, ініційовані Банком, зокрема перерахування  процентів  за  залишки  коштів  на  рахунку,  списання  комісій за  послуги  Банку  

не тарифікується

1% від суми, мін. 

500 RUB, макс. 5000 

RUB

0,10%

0,5% від суми, мін. 

30 USD, макс. 350 

USD 

0,5% від суми, мін. 

30 EUR, макс. 350 

EUR

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

** затверджується рішенням КУАП

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

* при анулюванні платежу за ініціативою Клієнта (за умови, що сума внесеного платежу не перерахована на рахунок одержувача), комісія Банку не повертається.

0,5% від суми, мін. 

30 GBP, макс. 350 

GBP

200 грн.

1% від суми

200 грн.

100,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

Умови сплати

Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками, відкритих в іноземній валюті в рамках продукту "Зручний"

крім Центрального відділення АТ «КІБ» у м. Київ, Київського відділення №2 АТ «КІБ» у м. Київ, Київського відділення №4 АТ «КІБ» у м. Київ

Найменування послуги№ 

Тариф

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

200 грн.

200 грн.



ЗАТВЕРДЖЕНО Протоколом №15 засідання Тарифного комітету від 18.02.2021р. (введено в дію з 24.02.2021р.)

рахунки в USD рахунки в EUR
рахунки в фунтах 

стерлінгах

рахунки в 

російських рублях

1 Обслуговування рахунку:

1.1. відкриття рахунку, без ПДВ*

*рахунки, що відкриваються для здійснення переказів через 

міжнародні системи переказів

1.2. закриття рахунку

2 Поповнення рахунку:

2.1. готівковими коштами у касі Банку

2.2. безготівкове зарахування коштів на рахунок Клієнта:

2.2.1.
зарахування коштів, що надійшли з власних рахунків Клієнта 

у банку

2.2.2.
зарахування коштів на рахунок, що надійшли безготівковим 

шляхом з рахунків інших клієнтів у Банку, без ПДВ 

2.2.3.
зарахування коштів на рахунок, що надійшли безготівковим 

шляхом з іншого Банку, без ПДВ

3 Переказ коштів з рахунку:

3.1. на власний рахунок Клієнта у Банку

3.2. на рахунки в інших банках, без ПДВ*

3.3. на рахунки інших клієнтів у Банку, без ПДВ*

4
Конверсійна операція безготівкової іноземної валюти при 

переказі коштів з рахунку, без ПДВ

5 Продаж безготівкової іноземної валюти, без ПДВ

0,3% від суми, мін. 

20 USD, макс. 1000 

USD

0,3% від суми, мін. 

20 EUR, макс. 1000 

EUR

0,3% від суми, мін. 

20GBP, макс. 1000 

GBP

0,3% від суми

6 Видача коштів з рахунку:

6.1.
готівкою у касі Банку (у разі надходження коштів 

безготівковим шляхом), без ПДВ

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

6.2. готівкою у касі Банку (у разі внесення коштів готівкою)

6.3.
грошових коштів, перерахованих з власного вкладного 

(депозитного)/власного поточного рахунку в Банку

6.4.

грошових коштів, що грошових коштів, що надійшли через 

міжнародні системи грошових переказів (Маніграм, Вестерн 

Юніон і т.д.)

7
Видача довідки про наявність рахунку, наявність коштів на 

рахунку, рух коштів за період тощо, без ПДВ

8 Оформлення довіреності, без ПДВ

9 Оформлення заповідального розпорядження, без ПДВ

10 Оформлення дублікату договору, в т.ч. ПДВ

11 Нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку:
Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

12
Мінімальна сума на рахунку, з якої починається нарахування 

відсотків на залишок

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

Згідно з рішенням 

КУАП**

13

Плата за обслуговування неактивного поточного рахунку 

(при відсутності руху коштів по всіх поточних рахунках 

клієнта впродовж 12місяців)***, без ПДВ

15,00 (але не більше 

залишку на рахунку)

15,00 (але не 

більше залишку на 

рахунку)

Згідно рішення ТК

1000,00 (але не 

більше залишку на 

рахунку)

Оплата щомісячно один раз на місяць в 

кінці місяця в національній валюті по курсу 

НБУ на дату сплати

14 Запити, розшук переказу в інших банках

50 USD + комісії 

банків 

кореспондентів

50 EUR+ комісії 

банків 

кореспондентів

50 GBP + комісії 

банків 

кореспондентів

3000 RUB + комісії 

банків 

кореспондентів

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

Тарифи на послуги та операції за поточними рахунками, відкритих в іноземній валюті в рамках продукту "Зручний"

для Центрального відділення АТ «КІБ» у м. Київ, Київського відділення №2 АТ «КІБ» у м. Київ, Київського відділення №4 АТ «КІБ» у м. Київ

№ Найменування послуги

Тариф

Умови сплати

100,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується
до 99 999,99 USD

0,5% від суми, 
мін. 30 USD, 

макс. 350 USD

понад 100 000 USD

500 USD

до 99 999,99 EUR

0,5% від суми, 
мін. 30 EUR, 

макс. 350 EUR

понад 100 000 EUR

500 EUR

до 99 999,99 GBP

0,5% від суми, 
мін. 30 GBP, 

макс. 350 GBP

понад 100 000 GBP

500 GBP

1% від суми, 

мін. 500 RUB, макс. 

5000 RUB

Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

0,10% Оплата здійснюється одночасно із 

здійсненням послуги в національній валюті 

України від суми операції за курсом НБУ на 

дату здійснення операції

1% від суми

* при анулюванні платежу за ініціативою Клієнта (за умови, що сума внесеного платежу не перерахована на рахунок одержувача), комісія Банку не повертається.

** затверджується рішенням КУАП

*** До руху коштів по рахунку не відносяться операції, ініційовані Банком, зокрема перерахування  процентів  за  залишки  коштів  на  рахунку,  списання  комісій за  послуги  Банку  

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

200 грн.

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги
200 грн.

200 грн.

200 грн.


