
№ Найменування послуги
Тариф*

(сплачуються в грн.)
Умови сплати Примітки

1.1.65.
в національній валюті без укладання договору з 

отримувачем

від 0,01грн. - 1 000 000,00грн. -

1% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн.-1 500 000,00грн -1500грн.

від 1 500 000,01грн. -  0,15%

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 09.06.2022р. 

Протокол ТК № 08/06-1 від 08.06.2022р.

1.1.65.1.

на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ КУА АПФ "ДАЛІЗ 

ФІНАНС", ЗНПФ "ДЕЛЬТА КАПІТАЛ",  АТ "ЗНВКІФ 

"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА" , АТ "ЗНВКІФ 

"АВЕНДЖЕР"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, 

мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.2.
на рахунки в АТ «КІБ»  ТОВ "АКАНТ ФОРМ" 

(43576611)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, 

мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.3. на рахунки   ЗНВКІФ "ВЕЛТ ІНВЕСТ" 0,75% від суми, мін. 10 грн. макс. 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 30.06.2020р. 

Протокол ТК №64  від 26.06.2020р.

1.1.65.4. на рахунки   ТОВ "СКІФТ" 0,75% від суми, мін. 10 грн. макс. 700 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 30.06.2020р. 

Протокол ТК №64  від 26.06.2020р.

1.1.65.5. на рахунки в АТ «КІБ» ТОВ "БУЧА МІСЬКБУД"

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, 

мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.6.

на рахунки в АТ «КІБ» АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ 

ФІНАНС» ЄДРПОУ (40808722)  

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, 

мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.10.2021р. 

Протокол ТК №21/09 від 21.09.2021р. 

1.1.65.7. на рахунки в АТ «КІБ»   АТ "ЕРНА" (43022331 )  

до 1 000 000,00 грн –

1 % від суми, мін.15 грн. макс. 1000грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

після 16:00 годин:

до 1 000 000,00 грн – 

1% від суми, мін. 20 грн. макс. 1500 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 2 000грн

від 2 000 000,01 – 0,2% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 22.09.2021р.  

Протокол ТК №17/09-1 від 17.09.2021р

1.1.65.8.
на користь компаній, що входять до групи ТОВ «ІГ 

МОЛОДІСТЬ», ТОВ «ВІДВАЖНИХ»   

до 1 000 000,00 грн -

1 % від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01 до 2 000 000,00 грн – 1500 грн

від 2 000 000,01 – 0,15% від суми платежу

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 01.12.2021р.  

Протокол ТК №29/11-2 від 29.11.2021р

1.1.65.9. на рахунки  в АТ «КІБ» АТ "ПРОВАНС" (40655276)

До 1200 000,00 - 0 ,5 % від суми, 

мін.20грн.макс.1000грн;

Від 1200 000,01 до 2 800 000,00 - 1400 грн;

Від 2800 000,01 – 2500 грн.

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 29.12.2021р. 

Протокол ТК №28/12 - 2 від 28.12.2021р.

Тарифи на послуги та операції з готівкою, що надаються  фізичним особам

в касах Ірпінського відділення АТ "КІБ" у м. Ірпінь

08202, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Академіка Заріфи Алієвої, буд. 66/2

   1.   Переказ коштів в національній  валюті на рахунки в інших банках та/або на рахунки інших клієнтів у Банку

        без відкриття рахунку,  без укладання договору з отримувачем



2.1.
в національній валюті за наявності договору з 

отримувачем***
0,5% від суми, мін. 10 грн. 

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно

 з отриманням послуги

Введено в дію з 22.10.2020р. Протокол ТК 

№111 від 21.10.2020р. для укладених 

договорів з 22.10.2020р.

4.1.
Відправлення та виплата переказів за допомогою 

міжнародних платіжних систем За тарифами міжнародних платіжних систем
Комісія сплачується у гривні за офіційним 

курсом НБУ на дату надання послуги

5.1.65.

Перевірка, перерахунок, (упаковка за бажанням) 

готівкових коштів за бажанням фізичної особи, без 

здачі їх в касу банку , в т.ч. ПДВ для Ірпінського 

відділення АТ «КІБ» у  м. Ірпінь

0,1% мін. 1000грн.

Введено в дію з 05.09.2019р. 

Протокол ТК №69 від 29.08.2019р.

5.1.1.65.

Перерахунок з перевіркою банкнот іноземної 

валюти USD/EUR фізичної особи, без 

оприбуткування  їх в касу банку , в т.ч. ПДВ  для 

Ірпінського відділення АТ «КІБ» у  м. Ірпінь

2,50 грн.  за банкноту мін. 50 грн

Введено в дію з 05.09.2019р. 

Протокол ТК №69 від 29.08.2019р.

5.4. видача дублікатів касових документів
за поточну дату                       -10 грн                                                           

за іншу дату, крім поточної  -20 грн

Оплата здійснюється із розрахунку за 

кожний платіж  одночасно 

з отриманням послуги

Введено в дію з 04.08.2020р. 

Протокол ТК № 70 від 24.07.2020р.

5.5.

Перевірка банкнот іноземної валюти USD/EUR 

фізичної особи, в т.ч. ПДВ для Київського 

відділення №2, Київського відділення №3, 

Київського відділення №4, Київського відділення 

№6, Київського відділення №7,  Бучанського 

відділення,  Ірпінського відділення.

Сума операції до 1000,00 USD/EUR - 

10 % від суми, в національній валюті по курсу НБУ 

на день здійснення операції;

1000,01-10000 USD/EUR -

10% від суми, в національній валюті по курсу НБУ 

на день здійснення операції;

Від 10000,01 USD/EUR - 

6 % від суми, в національній валюті по курсу НБУ на 

день здійснення операції

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 23.11.2020р. 

Протокол ТК № 120-1 від 11.11.2020р.

5.6.65.

Переказ коштів в національній  валюті для 

поповнення  рахунків  клієнтів по IBAN (2620)  в 

інших банках  через касу Ірпінського відділень АТ 

«КІБ»

від 0,01грн. - 1 000 000,00грн. -

1% від суми, мін. 15 грн. макс. 1000 грн.

від 1 000 000,01грн.-1 500 000,00грн -1500грн.

від 1 500 000,01грн. -  0,15%

Оплата здійснюється одночасно з 

отриманням послуги

Введено в дію з 09.06.2022р. 

Протокол ТК № 08/06-1 від 08.06.2022р.

5.7. Збір коштів на підтримку армії ЗСУ безкоштовно
Введено в дію з 28.02.2022р.  

Протокол ТК №28/02-1 від 28.02.2022р. 

5.8.

Переказ коштів на благодійну та іншу соціальну 

допомогу на рахунки  БФ "МРІЇ ДІТЕЙ"  

(39300789), БО "ШКОЛА УСПІХУ" (36170336)

безкоштовно
Введено в дію з 23.05.2022р.  

Протокол ТК №13/05-1 від 13.05.2022р. 

* Тарифи вказані без ПДВ, якщо тільки інше окремо не зазначене в тарифах

*** Оплату комісії здійснює фізична особа - платник

 2. Переказ коштів в національній валюті  на рахунки в інших банках та/або на рахунки інших клієнтів у Банку 

    без відкриття рахунку, за наявності договору з отримувачем

4. Перекази з використанням  міжнародних платіжних систем

5.  Інші послуги

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


