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Тарифи на послуги та операції в іноземній валюті для юридичних 
та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Послуги та операції  Діючі тарифи з 11 жовтня 2013р. 

1. Поточні рахунки Сплачується в гривні* 

1.1.Відкриття рахунку ***  

 юридичним особам 

 фізичним особам 
 

 

200 грн. 
100 грн. 

1.2.Закриття рахунку Не тарифікується 

2. Вихідні перекази  Сплачується в гривні* 

2.1. Вихідні перекази в іноземній валюті (крім 
платежів з поміткою “BEN“) 

2.1.1 В іноземній валюті 1-ї групи 
Класифікатора1 

 

- незалежно від суми 0,3% (min 50, max  300 в інвалюті) 

2.1.2. Вихідні перекази в російських рублях 
0,5% (min 300 RUB, max  4000 
RUB) 

2.2. Вихідні перекази з поміткою “BEN”****  

2.2.1. В іноземній валюті 1-ї групи 
Класифікатора 

15 в інвалюті 

2.2.2. В російських рублях 300 російських рублів 

2.3. Перекази в межах Банку Не тарифікуються 

2.4. Зміна, скасування платежу або повернення 
переказаних коштів 

500,00 грн. 

2.5. Запит і листування з іноземними банками з 
ініціативи клієнта 

500,00 грн. 

3. Касові операції Сплачується в гривні* 

3.1.Внесення готівкової іноземної валюти на не тарифікується 

                                                           
1
 Класифікатор іноземних валют та банківських металів,  затверджений  постановою  Правління  Національного банку України  від  
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рахунок  

3.2.Видача готівкової іноземної валюти з рахунку 1% 

4. Конверсійні та біржові операції Сплачується в гривні 

4.1.Конверсія валюти рахунку у валюту платежу 0,4%*(min 30 в інвалюті)  

4.2.Купівля безготівкової валюти за національну 
валюту:    
 
4.2.1 іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора 

 

 до 100 000  

 100 001 – 500 000 

 500 001 – і вище  
 
4.2.2 іноземної валюти 2-ї групи Класифікатора 
 

 незалежно від суми 
 

 
 
 
 
 
0,6%** (min 200 грн.)  
0,4%**  
0,2%**  
 
 
 
 
0,5%** (min 300 грн.) 

4.3. Вільний продаж безготівкової валюти 0,3%** (min 200 грн.) 

4.4. Обов’язковий продаж безготівкової валюти 0,25%**  

5. Інші  операції ***  

5.1.Видача дублікату виписки з особового рахунку 50 грн. 

6. Операції за акредитивами За окремими угодами 

* сплачується під час надання послуги в національній валюті від суми та валюти платежу 

за курсом НБУ на дату здійснення операції. 
** сплачується під час надання послуги в національній валюті від суми купівлі-продажу 

іноземної валюти за курсом операції на дату її здійснення. 
***     сплачується під час надання послуги. 
**** утримується з бенефіціара 

 
 


