
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

Розділ / 
Код 

тарифу
№ Вид послуги Загальний Агро

Українсько-
польський бізнес

Партнерський

Для громадських 
неприбуткових та 

благодійних 
організацій

Підприємець- ІТ Підприємець ІТ - FX ОСББ+ Порядок сплати / нарахування Примітки

01 ІІ.І Відкриття - закриття рахунку *

1 Річна процентна ставка по залишках коштів на поточних 
рахунках

1.1 в UAH 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2 в USD, EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3 в PLN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4 в RUB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2
Річна процентна ставка по залишках коштів на 
спецрахунках в UAH, які відкриті на підставі окремих 
нормативно-правових актів України

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Щомісячно,в останній робочий день 
місяця

80101 3 Відкриття  поточних рахунків в т.ч. спецрахунків безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно

безкоштовно -  один 
рахунок в національній 

валюті та один рахунок в 
іноземній валюті

безкоштовно При наданні послуги

80105 4 Закриття кожного поточного рахунку зг. заяви Клієнта 
(крім послуги по коду 80106)

300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 100 грн. 100 грн. 300 грн. При наданні послуги

80106 5 Закриття всіх поточних рахунків при перереєстраціі з 
подальшим відкриттям нових поточних рахунків в Банку.

100 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн. 100 грн. 20 грн. 20 грн. 100 грн. При наданні послуги

*  Безкоштовні послуги ( в т. ч. по рахунках ескроу): 
1.відкриття Клієнту поточних рахунків в т.ч після 
перереєстрації Клієнта;                                                                                                              
2.відкриття Клієнту спецрахунку, передбаченого окремими 
нормативно-правовими актами України;
3. закриття поточних рахунків Клієнта при оголошенні Клієнта 
банкрутом;
4. закриття спецрахунку, передбаченого окремими 
нормативно-правовими актами України;                                                                                                    
5 .закриття поточних рахунків, які відкриті банком для 
забезпечення процесу міграції коштів з корпоративних 
карткових рахунків 

02 ІІ.ІІ Розрахунково - касове обслуговування в національній 
валюті України*

Видача готівки з каси Банку в т.ч. видача готівки із 
спецрахунків (крім кодів 80202, 80203)

до 50 000 грн. (включно)
1,3% (min 50 грн.)

0,7%  (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1% (min 50 грн.) 0,8% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 0,7% (min 50 грн.)

понад 50 000 грн. до 100 000грн. (включно)
1,3% (min 50 грн.)

0,7%  (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1% (min 50 грн.) 0,8% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 0,7% (min 50 грн.)

понад 100 000 грн.
1,3% (min 50 грн.)

0,7%  (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1% (min 50 грн.) 0,8% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 0,7% (min 50 грн.)

Видача готівки з каси Банку на купівлю сільгосппродукції в 
т.ч. видача готівки із спецрахунків

до 50 000 грн. (включно) 0,7% (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.)

понад 50 000 грн. до 100 000грн. (включно) 0,7% (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.)

понад 100 000 грн. 0,7% (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6%  (min 50 грн.) 0,6% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.) 1,2% (min 50 грн.)

80203 3  Видача готівки з каси Банку на купівлю/погашення цінних 
паперів

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%  при наданні послуги 
комісія сплачується від суми, за кожен 

документ 

80204 4 Внесок готівки в касу будь-якого відділення Банку (в т.ч. 
доставленої до Банку сторонньою службою інкасації)

0,1% (мін. 20 грн. 
макс. 200,00 грн.)

безкоштовно
0,1% (мін. 20 грн. 
макс. 200,00 грн.)

безкоштовно безкоштовно 0,1% (мін. 20 грн. 
макс. 200,00 грн.)

0,1% (мін. 20 грн. макс. 
200,00 грн.)

0,5% (мін. 2 грн. 
макс. 100,00 грн.)

 при наданні послуги 

тарифікується також внесок готівки 
небанківськими фінансовими установами на 
рахунок 2654% з метою подальшого переказу 

на власний поточний рахунок; комісія 
сплачується від суми (за кожен документ)

80205 5
Обмін грошових знаків на розмінну монету та зворотній 
обмін (крім розмінної монети, отриманої по грошових 
чеках)

5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн.  при наданні послуги за 100 штук монет

80206 6 Переказ коштів з поточного рахунку в межах/ за межі Банку 
на паперових носіях

100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн  при наданні послуги  за 1 платіжний документ

80207 7  Переказ коштів з поточного рахунку в межах Банку на 
електронних носіях 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно  при наданні послуги  за 1 платіжний документ

80215 12
Переказ коштів з поточного рахунку за межі Банку на 
електронних носіях - для платежів, які прийнято  після 
18.00 год.

25 грн 25 грн 25 грн 25 грн 25 грн 25 грн 25 грн 25 грн  при наданні послуги за 1 платіжний документ 

80216 13  Плата за регулярний платіж 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. 5,00 грн. безкоштовно безкоштовно 5,00 грн. при наданні послуги 
Додатково до комісії за кожен регулярний 

платіж

Розрахунково-касове обслуговування

80201 1

80202 2

Процентні ставки, % річних

Комісії

*комісія за видачу готівки зі спецрахунку 
списується Банком (сплачується Клієнтом) з 
поточного рахунку при наданні послуги, в 

окремих випадках порядок сплати може бути 
змінений,

комісія сплачується від суми коштів, за кожен 
документ

*комісія за видачу готівки зі спецрахунку 
списується Банком (сплачується Клієнтом) з 
поточного рахунку при наданні послуги, в 

окремих випадках порядок сплати може бути 
змінений,

комісія сплачується від суми коштів, за кожен 
документ

 при наданні послуги

 при наданні послуги 

Комісії



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

80217 14 Оформлення чекової книжки 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн 100 грн при наданні послуги  за кожну чекову книжку

80218 15  Ведення фукціонуючого поточного рахунку 150 грн безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно не застосовується не застосовується

 Входять в плату 
за розрахункове 
обслуговування 

рахунків 

Щомісячно – в день  проведення 1-ї 
операції по Д-ту або по К-ту рахунку 

(крім зарахувань/переказів на/з  
рахунків ПАТ “КРЕДОБАНК” , 

повязаних з кредитними, 
депозитними операціями та сплатою 

комісійних винагород)

В т.ч. видача виписок по рахунку 
безпосередньо власнику рахунку, надання 
додатків до виписок з рахунку, здійснень 

безготівкових зарахувань на поточний рахунок

80219 16

Підготовка та направлення запитів, листів на прохання 
клієнта в інші банки електронною поштою, пов"язаних з 
уточненням платіжних реквізитів (номера поточного 
рахунку та/або коду (номера) отримувача), повернення або 
відкликання розрахункового документа

50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн
 Входять в плату за 

розрахункове 
обслуговування рахунків 

50 грн  При наданні послуги за кожен запит/ лист

 Надання згідно з письмовим запитом Клієнта дублікатів 
виписок по одному рахунку за період ( в т.ч. по рахунках 
ескроу): 

до одного місяця (включно) 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн. 40 грн.

понад 1 місяць до 12 місяців (включно) 160 грн. 160 грн. 160 грн. 160 грн. 160 грн. 160 грн. 160 грн. 160 грн.

понад 1 рік 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн.

Надання Клієнту довідки згідно з письмовим запитом:                                                                                                 
- стосовно кредитного обслуговування (про 
наявність/відсутність кредитної заборгованості, тощо)                                                                                                                                          
- про фактичну сплату відсотків за кредитом представником 
агропромислового комплексу з метою компенсації відсотків 
згідно постанов Кабінету Міністрів України

не термінові (надання довідки протягом 30 робочих днів) 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн 150 грн

термінові (надання довідки протягом 2 робочих днів) 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн.
З дня наступного  за днем отримання Банком 

звернення від Клієнта  

80223 19

Надання Клієнту , згідно з письмовим запитом, Довідки по 
рахунках (в т. ч. вкладних, ескроу)  про стан рахунку, рух 
коштів, наявні /закриті (станом на дату звернення або за 
період), про відсутність кредитної заборгованості тощо. 
Строком давності  5 р. з  дати звернення.

150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн.  Авансом в день отримання запиту За кожен примірник. 

Надання Клієнту  згідно з письмовим запитом складної 
довідки (довідка, яка потребує додаткового аналізу) по 
РКО тощо строком давності  5 років з дати звернення ( в 
т.ч. по рахунках ескроу)

За кожен примірник. 

не термінові (надання довідки протягом 30 робочих днів) 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн

термінові (надання довідки протягом 5 робочих днів) 600 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. 600 грн. З дня наступного  за днем отримання Банком 
звернення від Клієнта  

80225 21
Надання Позичальнику Банку згідно з письмовим запитом 
дозволу на укладення ним кредитних договорів з іншими 
банківськими установами

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. 
ПДВ

750 грн.. в т.ч. ПДВ
750 грн.. в т.ч. 

ПДВ
При наданні послуги 

Надання довідки/інформації на звернення Клієнта/іншого 
уповноваженого банку про: 
- стан заборгованості за експортними-імпортними операціями 
Клієнта; 
- переведення на обслуговування зовнішньоекономічного 
договору Клієнта (обсяги купленої/обміняної/перерахованої 
іноземної валюти, незавершені розрахунки) за один договір;
- надходження іноземної валюти на користь Клієнта;
- інформацію з реєстрів митних декларацій
- надання довідки по кредитах від нерезидентів 

За кожен примірник. 

не термінові (надання довідки протягом 30 робочих днів) 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн 300 грн

термінові (надання довідки протягом 3 робочих днів)  600 грн.  600 грн.  600 грн.  600 грн.  600 грн.  600 грн.  600 грн.  600 грн. З дня наступного  за днем отримання Банком 
звернення від Клієнта  

80227 23  Підготовка працівником Банку платіжного доручення на 
вимогу Клієнта

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ 
) 

12 грн. (в т.ч. ПДВ ) 
12 грн. (в т.ч. ПДВ 

) 
При наданні послуги за один документ  

80228 24
 Надання щоденної консолідованої виписки материнській 
структурі системного (мережного) Клієнта про стан 
рахунків її підпорядкованих структурних підрозділів*

50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн 50 грн
Щомісячно - в останній робочий день 

місяця

*  послуга надається материнській структурі 
системного (мережного) Клієнта за умови 
відкриття поточного рахунку в Банку та 

встановлення системи "Клієнт-Інтернет-Банк" 
(IFOBS) -комісія сплачується  материнською 

структурою

 Авансом в день отримання запиту 

80224 20  Авансом в день отримання запиту 

80226 22  Авансом в день отримання запиту 

18

80220 17  за кожен дублікат

80222

При наданні послуги 



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

80229 25
Надання Клієнту згідно з письмовим запитом дозволу на 
перетин державного кордону транспортним засобом, що 
перебуває у заставі Банку

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. ПДВ
300 грн.. в т.ч. 

ПДВ
При наданні послуги 

80230 26

Надання Клієнту, згідно з запитом/зверненням, дублікату 
електронної форми документа Клієнта:
- розрахунково-касових документів в UAH та іноземних 
валютах (платіжне доручення, заява на переказ готівки, заява 
на видачу готівки), відповідно до поданих Клієнтом 
документів як на паперових носіях, так і по системі "Клієнт-
Інтернет-Банк";
- копії SWIFТ-повідомлення про підтвердження 
перерахування/зарахування коштів;
- документів по операціях купівлі/продажу/конвертації валюти 
на МВРУ;
- надання виписки з рахунків, відкритих Клієнтам, на 
паперовому носії у вигляді текстових повідомлень про 
зарахування заробітної плати на рахунки працівників Клієнта

50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. Авансом- в день звернення За кожен примірник.

80232 27

Надання Клієнту згідно з письмовим запитом: 
- дозволу на передачу в оренду майна, яке є в 
заставі/іпотеці Банку;  
- інших дозволів, рішення по яких приймається 
уповноваженими особами/органами Банку, крім дозволу на 
укладення Клієнтом кредитних договорів з іншими 
банківськими установами

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. 
ПДВ

300 грн.. в т.ч. ПДВ
300 грн.. в т.ч. 

ПДВ
При наданні послуги 

80233 28

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок з 
вкладного рахунку в UAH за перший платіжний документ 
протягом календарного місяця (по вкладних рахунках 
"Зручний", "Зручний Плюс", "Еластичний")

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок з  
вкладного рахунку в UAH за кожен другий і наступні 
платіжні документи на паперовому носії протягом 
календарного місяця, в залежності від розміру платежу (по 
вкладних рахунках "Зручний", "Зручний Плюс", 
"Еластичний"):

 - до 20 000 грн. 20 грн 20 грн 20 грн 20 грн 20 грн 20 грн 20 грн 20 грн

 - понад 20 000 грн. до 50 000 грн. 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн

- понад 50 000 грн. 60 грн 60 грн 60 грн 60 грн 60 грн 60 грн 60 грн 60 грн

 Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок з  
вкладного рахунку в UAH за кожен другий і наступні 
платіжні документи протягом календарного місяця в 
залежності від розміру платежу: по системі "Клієнт-
інтернет-Банк" (по вкладних рахунках "Зручний", "Зручний 
Плюс", "Еластичний"):

 - до 20 000 грн. 12 грн 12 грн 12 грн 12 грн 12 грн 12 грн 12 грн 12 грн

 - понад 20 000 грн. до 50 000 грн. 16 грн 16 грн 16 грн 16 грн 16 грн 16 грн 16 грн 16 грн

- понад 50 000 грн. 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн 30 грн

80236 31
Зарахування всієї  суми залишку з вкладного рахунку при 
достроковому розірванні Вкладу (по вкладних рахунках 
"Зручний", "Зручний Плюс", "Еластичний")

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно

80237 32  Ведення фукціонуючих поточних рахунків - - - - - 39 грн 119 грн -

Щомісячно (незалежно від кількості 
поточних рахунків) – в день  

проведення 1-ї операції по Д-ту або 
по К-ту  будь- якого поточного 

рахунку (крім зарахувань/переказів 
на/з  рахунків ПАТ “КРЕДОБАНК” , 

повязаних з кредитними, 
депозитними операціями та сплатою 

комісійних винагород).

В т.ч. видача виписок по рахунку 
безпосередньо власнику рахунку, надання 
додатків до виписок з рахунку, здійснень 

безготівкових зарахувань на поточний рахунок

80238 33
Перерахунок банкнот номіналом  1,2, 5 грн. в касі Банку 
для подальшого зарахування /переказу на рахунки або для 
обміну на банкноти більшого номіналу                                                                 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

0,20 грн. за кожну банкноту 
номіналом 1 грн .понад 500 
шт за одне внесення; 
               0,20 грн. за кожну 
банкноту номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за одне 
внесення;
               0,20 грн. за кожну 
банкноту номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за одне 
внесення 

0,20 грн. за кожну 
банкноту 
номіналом 1 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення; 
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 2 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення;
               0,20 грн. 
за кожну банкноту 
номіналом 5 грн 
.понад 500 шт за 
одне внесення 

 при наданні послуги

Переказ коштів з поточного рахунку за межі Банку на 
електронних носіях, для платежів, які прийнято до 18.00 
год (включно):

до 5 000,00 4 грн. 2 грн 2 грн 1 грн 2 грн безкоштовно безкоштовно 1 грн

 від 5 000,01 до 100 000,00 5 грн 3 грн 3 грн 2 грн 3 грн безкоштовно безкоштовно 2 грн

80240

30

80234 29

Комісія списується Банком з поточного рахунку 
Клієнта на умовах договірного списання коштів 

– при наданні послуги

Комісія списується Банком з поточного рахунку 
Клієнта на умовах договірного списання коштів 

– при наданні послуги

80235



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

від 100 000,01 15 грн 12 грн 12 грн 11 грн 12 грн безкоштовно безкоштовно 11 грн

80267 34

Плата за послуги по зарахуванню коштів на рахунки 
учасників зарплатних проектів / проектів в рамках 
договорів з Організацією по оплаті послуг 
нотаріусам,адвокатам в UAH

0% - 1 % 0% - 1 % 0% - 1 % 0% - 1 % 0% - 0,15 % 0% - 1 % 0% - 1 % 0% - 1 % 

Комісія списується від суми 
зарахувань.*

1. У випадку зарахування заробітної 
плати та прирівняних виплат в 

рамках обслуговування зарплатного 
проекту : сплачується Клієнтом – 

Організацією безготівково при 
наданні послуги. 

 
2. У випадку зарахування коштів, 
призначених для оплати послуг в 

рамках проектів згідно договорів по 
оплаті послуг нотаріусам, адвокатам: 

списується Банком на умовах 
договірного списання коштів з суми 

перерахованих коштів по оплаті 
послуг на рахунок Отримувача 

(адвоката,нотаріуса)

80270 35 Зарахування коштів (безготівкове) на поточний рахунок в 
UAH*

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно  При наданні послуги

80276 37

Додаткова плата за переказ коштів за межі системи АТ 
"КРЕДОБАНК"в UAH (на паперових та електронних носіях), 
які поступили на рахунок клієнта протягом операційного 
дня через касу банку або з власного рахунку 2654%, 
відкритого в Банку ( крім інкасованої готівки )

0 грн
0.1% від суми 

(мін. 1 грн. макс. 
100,00 грн)

0 грн 0 грн 0 грн 0 грн 0 грн 0 грн  При наданні послуги

80277 38

37.Обслуговування рахунку, по якому протягом 6 (шести) 
попередніх календарних місяців поспіль не було здійснено 
операцій (крім операцій по нарахуванню процентів на 
залишок коштів на рахунку та сплати цієї комісійної 
винагороди)*

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

безкоштовно** безкоштовно**

розмір залишку 
коштів на рахунку 

на момент 
проведення 

операції, макс. 25 
грн.

В кінці місяця безготівково на умовах 
договірного списання

80285 40  Надання Клієнту Витягу з Єдиного Державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

100 грн. в т.ч. 
ПДВ

100 грн. в т.ч. 
ПДВ

100 грн. в т.ч. 
ПДВ

100 грн. в т.ч. ПДВ
100 грн. в т.ч. 

ПДВ
100 грн. в т.ч. 

ПДВ
100 грн. в т.ч. ПДВ

100 грн. в т.ч. 
ПДВ

 В день подання заяви на отримання 
Витягу 

за один витяг

80286 41
Оплата за послуги по проведенню розрахунків  по БПК 
через POS-термінал Банку, встановлений на Клієнту, що 
працює у сфері торгівлі та послуг

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% При надані послуги
Сплачується від суми кожної операції (згідно 

укладеного Договору)

80287 42
Плата за переказ коштів, отриманих від підприємницької 
діяльності на поточний рахунок фізичної особи, яка 
обслуговується в Банку як фізична особа-підприємець

0,85% - 0,85% 0,50% - 0,1%**
 Входять в плату за 

розрахункове 
обслуговування рахунків 

-  При наданні послуги комісія списується ФОП від суми платежу

80295 45

Проведення розрахунків Клієнтів зі списання та 
зарахування коштів за всіма видами рахунків (заробітної 
плати та інших виплат)  на рахунки працівників, згідно 

відомості , яка надана до банку на паперовому носії

50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн. 50 грн.  при наданні послуги.  

За кожну відомість, у випадку надання 
відомості для зарахування заробітної плати та 

прирівняних виплат в рамках договорів по 
зарплатному проекту лише на паперовому носії

80296 46
Надання виписки через пошту НБУ за поточним рахунком 
Клієнта на запит Клієнта/іншого уповноваженого банку 
(для купівлі/переказу іноземної валюти)

300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. Авансом - в день отримання запиту За кожен примірник. 

Надання довідки згідно з письмовим запитом аудиторської 
компанії щодо операцій та/або залишку коштів за 
рахунками Клієнта ( в т.ч. по рахунках ескроу)

За кожен примірник. 

не термінові (надання довідки протягом 30 робочих днів) 600 грн 600 грн 600 грн 600 грн 600 грн 600 грн 600 грн 600 грн

термінові (надання довідки протягом 5 робочих днів) 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. 1200 грн. З дня наступного  за днем отримання Банком 
звернення від Клієнта  

Оплата Клієнтом за кориcтування торговим POS-
терміналом:  

у випадку, якщо обсяг щомісячних платежів через POS - 
термінал за попередній місяць становить менше Торгового 
ліміту* 

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

200 грн. (в т.ч. ПДВ)
200 грн. (в т.ч. 

ПДВ)

у випадку, якщо обсяг щомісячних платежів через POS - 
термінал, встановлений Клієнту, за попередній місяць 
дорівнює або більше  Торгового ліміту*

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. 
ПДВ)

50 грн. (в т.ч. ПДВ)
50 грн. (в т.ч. 

ПДВ)

80240

80297 47 Авансом - в день отримання запиту 

Торговий ліміт -  25 тис. грн. ( в календарний 
місяць) дебетового обороту по рахунку 2924, 

відкритого Клієнту, для перерахування коштів 
по торгових операціях через POS-термінал

до 25 числа  кожного місяця, 
наступного за звітним .Списується 

Банком на умовах договірного 
списання коштів з поточного рахунку 

Клієнта

Інші послуги 

802001 48



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

03 II.III  Розрахунково - касове обслуговування в іноземній валюті 
*

80301 1 Видача готівки з каси Банку 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.) 1,5%(min 50 грн.)  При наданні послуги  за кожен документ

80302 2

Комісія іноземних банків, яка відшкодовується Клієнтом за 
послуги з переказу коштів за межі Банку (коди послуг :  
80318, 80319, 80320, 80321, 80322, 
80323,80324,80328,80329,80330,80331)

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір комісії 
іноземного банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Cписується Банком на умовах 
договірного списання - після 

отримання виписки з іноземного 
Банку

80303 3
Комісія іноземних Банків, яка відшкодовується Клієнтом за 
інші послуги в іноземній валюті (коди послуг : 80309, 
80310, 80311, 80312, 80313)

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Відповідний розмір комісії 
іноземного банку

Відповідний розмір 
комісії іноземного 

банку

Cписується Банком на умовах 
договірного списання - після 

отримання виписки з іноземного 
Банку

80308 4 Внесок готівки в касу Банку із зарахуванням  її на 
поточний рахунок Клієнта 

0,075% (мін. 5 
грн.)

0,075% (мін. 5 
грн.)

0,075% (мін. 5 
грн.)

0,075% (мін. 5 грн.)
0,075% (мін. 5 

грн.)
0,075% (мін. 5 

грн.)
0,075% (мін. 5 грн.)

0,075% (мін. 5 
грн.)

 При наданні послуги 

80309 5  Зміна умов переказу  
40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

40 USD +  комісія іноземного 
банку

40 USD +  комісія 
іноземного банку

При наданні послуги.

80310 6  Ануляція платежу за дорученням клієнта    
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія іноземного 

банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
 При наданні послуги

80311 7  Розшук надходжень, які не надійшли до Банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія іноземного 

банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
 При наданні послуги

80312 8 Письмові запити стосовно проведення  платежів 
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
50 USD + комісія іноземного 

банку
50 USD + комісія 

іноземного банку
 При наданні послуги

80313 9 Надання підтвердження іноземного Банку  про 
зарахування коштів отримувачу

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

50 USD +  комісія іноземного 
банку

50 USD +  комісія 
іноземного банку

 При наданні послуги

80314 10 Ведення фукціонуючого поточного рахунку* 125 грн. 75 грн. безкоштовно безкоштовно безкоштовно 99 грн. 
Входять в плату за ведення 
функціонуючого поточного 
рахунку

100 грн. 

Щомісячно – в день  проведення 1-ї 
операції по Д-ту або по К-ту рахунку 

в іноземній івалюті  (крім 
зарахувань/переказів на/з  рахунків 

ВАТ “КРЕДОБАНК”, повязаних з 
кредитними та депозитними 

операціями). У випадку відсутності в 
Клієнта поточного рахунку в 

національній валюті комісію Клієнт 
сплачує самостійно.

В т.ч.видача виписок по рахунку 
безпосередньо власнику рахунку, надання 
додатків до виписок з рахунку, здійснень 

безготівкових зарахувань на поточний рахунок 

80315 11
Переказ коштів з поточного рахунку ЮО/ФОП в межах 
Банку на поточний рахунок фізичної особи  - працівника 
цієї ЮО /ФОП з метою виплати відрядних

0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.) 0,5%(min 30 грн.)  При наданні послуги За кожен документ

80318 12  Переказ коштів за межі Банку в PLN на користь клієнта 
PKO BP SA*

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія іноземних 
банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

 При наданні послуги За кожен документ

80319 13  Переказ коштів за межі Банку USD на користь клієнта PKO 
BP SA*

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

30 USD + комісія  іноземних 
банків

30 USD + комісія  
іноземних банків

 При наданні послуги За кожен документ

80320 14 Переказ коштів за межі Банку в EUR на користь клієнта PKO 
BP SA*

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

30 EUR + комісія  іноземних 
банків

30 EUR + комісія  
іноземних банків

 При наданні послуги За кожен документ

80321 15  Переказ коштів за межі Банку в  PLN (крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA по коду 80318)*

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

15,0 USD + комісія іноземних 
банків

15,0 USD + комісія 
іноземних банків

 При наданні послуги За кожен документ

6. видача довідки Клієнту про зміну реквізитів АТ "КРЕДОБАНК"; 

7.  видача довідки Клієнту про відкриття і закриття рахунку для пред`явлення в Державну Фіскальну Службу

* Безкоштовні послуги: 
1.Переказ з поточного рахунку благодійної допомоги  жертвам  терористичних актів, катастроф, аварій, стихійних лих, яка перераховується на рахунки, відкриті органами державної влади України, НБУ, органами місцевого самоврядування, громадськими і благодійними організаціями та благодійними фондами; 
2. Переказ коштів з поточного рахунку юридичної  особи – резидента чи з інвестиційного рахунку юридичної особи -нерезидента   на поповнення (формування) статутного фонду юридичної особи –Клієнта Банку (філії), резидента ;
3. Запити стосовно платежів в межах АТ "КРЕДОБАНК";
4. Підготовка та направлення з ініціативи Банку запитів, листів в інші банки електронною поштою, повязаних з уточненям платіжних реквізитів (номера поточного рахунку та/або коду (номера) отримувача).
5. Переказ коштів за виконання платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання).  

Комісії



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

80322 16 Переказ коштів за межі Банку в  USD (крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA по коду 80319)*

0,25% (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,2% (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

30 USD+ комісія  
іноземних банків

0,10%(мін. 20 USD 
макс. 50 USD) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,25%  (мін. 30 USD макс. 100 
USD) + комісія  іноземних 

банків

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

 При наданні послуги За кожен документ

80323 17 Переказ коштів за межі Банку в EUR (крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA по коду 80320)*

0,25%(мін. 30 EUR 
макс. 100 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,2%(мін. 30 EUR 
макс. 100 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

30 EUR+ комісія  
іноземних банків

0,10%(мін. 20 EUR 
макс. 50 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,25%(мін. 30 EUR 
макс. 100 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,25%(мін. 30 EUR 
макс. 100 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,25%(мін. 30 EUR макс. 100 
EUR) + комісія  іноземних 

банків.

0,25%(мін. 30 EUR 
макс. 100 EUR) + 

комісія  іноземних 
банків.

 При наданні послуги За кожен документ

80324 18
Переказ коштів за межі Банку в інших іноземних валютах ( 
крім послуг по кодах 80318, 80319, 80320, 80321, 80322, 
80323)*

0,25% (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,25% (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
Банків

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
Банків

0,10%(мін. 20 USD 
макс. 50 USD) + 

комісія  іноземних 
банків.

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

0,25%  (мін. 30 USD макс. 100 
USD) + комісія  іноземних 

банків

0,25%  (мін. 30 USD 
макс. 100 USD) + 

комісія  іноземних 
банків

 При наданні послуги За кожен документ

80328 19 Термінове виконання переказу в PLN (крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA) *

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ + 30 USD  
Комісія за переказ 

+ 30 USD  

Порядок сплати відповідає порядку 
сплати комісії  за звичайними 

переказами 

80329 20 Термінове виконання переказу в USD (крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA )*

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ 
+ 30 USD 

Комісія за переказ + 30 USD 
Комісія за переказ 

+ 30 USD 

Порядок сплати відповідає порядку 
сплати комісії  за звичайними 

переказами 

80330 21 Термінове виконання переказу в EUR(крім переказу на 
користь клієнта PKO BP SA )*

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ 
+ 30 EUR 

Комісія за переказ + 30 EUR 
Комісія за переказ 

+ 30 EUR 

Порядок сплати відповідає порядку 
сплати комісії  за звичайними 

переказами 

80331 22 Термінове виконання переказу в інших іноземних 
валютах(крім послуг по кодах 80328, 80329, 80330)

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ 
+ 30 USD  

Комісія за переказ + 30 USD  
Комісія за переказ 

+ 30 USD  

Порядок сплати відповідає порядку 
сплати комісії  за звичайними 

переказами 

80340 23
формування та відправлення повідомлення про стан рахунку(-

ів) Клієнта (в т.ч. про рух коштів) в форматі SWIFT МТ940

0 грн. - по 
31.12..2021, з  

01.01.2022 - 300 
грн.

0 грн. - по 
31.12..2021, з  

01.01.2022 - 300 
грн.

0 грн. - по 
31.12..2021, з  

01.01.2022 - 300 
грн.

0 грн. - по 
31.12..2021, з  

01.01.2022 - 300 
грн.

0 грн. - по 
31.12..2021, з  

01.01.2022 - 300 
грн.

- - -

Щомісячно - в останній банківський 
день місяця, незалежно від кількості 
повідомлень та кількості рахунків, по 

яких відправляються такі 
повідомлення.

Повідомлення призначене для передавання 
материнській структурі юридичної особи (або її 
власнику) інформації про стан рахунків (в т.ч. 
рух коштів) юридичної особи-Клієнта Банку. 
Повідомлення формується на підставі 
Службової записки від Клієнта, в якій 
вказуються всі умови та реквізити, за якими 
потрібно його відправити. Повідомлення 
відправляється Банком до іншого банку, який 
уповноважений власником рахунку (Клієнтом) 
отримувати зазначену у ньому інформацію з 
подальшою її передачею материнській структурі 
юридичної особи (її власнику).

04 II.IV Обслуговування системи “Клієнт – Інтернет – Банк” 

80412 29
 Виконання операцій  за допомогою системи 
дистанційного обслуговування   “Клієнт – Інтернет – Банк”  
в UAH:**

75 грн. в місяць за 
всі поточні рахунки 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно

 Входять в плату за 
розрахункове 

обслуговування рахунків по 
ціновому плану

10 грн

Сплачується до 1-го числа кожного 
наступного місяця шляхом 

договірного списання коштів Банком 
з поточного рахунку Клієнта в 

національній валюті *

80413 30
 Виконання операцій  за допомогою системи 
дистанційного обслуговування   “Клієнт – Інтернет – Банк” 
USD, EUR, PLN:**

75 грн. в місяць за 
всі поточні рахунки 

75 грн. в місяць за 
всі поточні рахунки 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно

 Входять в плату за 
розрахункове 

обслуговування рахунків по 
ціновому плану

10 грн

Сплачується до 1-го числа кожного 
наступного місяця шляхом 

договірного списання коштів Банком 
з поточного рахунку Клієнта в 

національній валюті *

80415 32
Надання аварійного паролю при  втраті / протерміннуванні 
ключів до системи "Клієнт-Інтернет-Банк" 

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно при надані послуг

80416 33
Генерація нового ключа в системі "Клієнт-Інтернет-Банк" (  
в т.ч.  повторна генерація ключа при перевищені терміну 
30 днів ).

безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно при надані послуг

80417 34
Надання звіту про здійснену операцію та залишок коштів 
на поточному рахунку Клієнта шляхом використання 
стільникового звязку (послуга IFOBS.SMS)

0,25 грн. безкоштовно 0,25 грн. 0,25 грн. 0,25 грн. 0,25 грн. 0,25 грн. 0,25 грн. 

Сплачується до 1-го числа кожного 
наступного місяця за звітнім шляхом 
договірного списання коштів Банком 

з поточного рахунку Клієнта в 
національній валюті *

за одне повідомлення на один номер 
мобільного телефону

Комісії

Всі комісії Банку списуються Банком /сплачуються Клієнтом в національній валюті України , при цьому :  1.При валютних переказах комісії Банку, встановлені в іноземній валюті, списуються Банком на умовах  договірного списання коштів -  в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, що діє на дату надання послуги , або ж списуються Банком з 
суми пернказу - при наданні послуги. Комісія іноземного Банку, яка невідома на момент надання послуги, списується Банком на умовах договірного списання  – після отримання виписки з іноземного Банку ( за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату отримання свіфтового повідомлення банку – кореспондента по даному переказу (послузі) або ж 
списується іноземним банком з суми переказу - при проходженні платежу. При інших операціях комісії , встановлені в іноземній валютах , сплачуються Клієнтом /списуються Банком  в національній валюті за офіційним курсом НБУ, що діє на дату надання послуги.
Безкоштовні послуги:
1.Переказ з поточного рахунку благодійної допомоги, яка надається за рішеннями НБУ та органів державної влади України жертвам терористичних актів, катастроф, аварій, стихійних лих, та  перераховуються на рахунки,  відкриті в іноземних державах ;
2. Переказ коштів з  інвестиційного рахунку юридичної особи -нерезидента   на поповнення (формування) статутного фонду юридичної особи –Клієнта Банку (філії), резидента.
3. Переказ коштів на підставі платіжної вимоги/ інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання).                             



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

80422 35
Підключення ОТP-токена користувачу Клієнта для 
підтвердження проведення операцій в системі "Клієнт-
інтернет-Банк"

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 

пакетах/за ведення 
функціонуючого 

поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у щомісячну плату 
за обслуговування рахунків 

по пакетах/за ведення 
функціонуючого поточного 

рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

При наданні послуги, зокрема при  
підключенні ОТР-токена 

новому/діючому Клієнтові
за один ОТР-токен*

80423 36
Надсилання Клієнтові SMS-повідомлення з одноразовим 
кодом для підтвердження проведення операцій в системі 
"Клієнт-інтернет-Банк"

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 

пакетах/за ведення 
функціонуючого 

поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

 Входить у щомісячну плату 
за обслуговування рахунків 

по пакетах/за ведення 
функціонуючого поточного 

рахунку

 Входить у 
щомісячну плату за 

обслуговування 
рахунків по 
пакетах/за 
ведення 

функціонуючого 
поточного рахунку

Сплачується Клієнтом самостійно (в 
готівковій або безготівковій формі) 
або списується Банком на умовах 
договірного списання коштів з 

поточного рахунку Клієнта - до 1-го 
числа кожного наступного місяця за 

звітним

за одне повідомлення на один номер 
мобільного телефону

05 II.V Купівля-продаж  іноземної валюти та банківських металів*

Купівля валюти (USD) в залежності від суми валюти до 
купівлі

до 10 000 USD; 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

від 10 001 до 50 000 USD ; 0,40% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

від 50 001 до 100 000 USD; 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

від  100 001 до 500 000 USD; 0,20% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,40% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,40% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Купівля валюти (EUR)  -  в залежності від доларового 
еквіваленту валюти до купівлі: 

до 10 000 USD; 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

від 10 001 до 50 000 USD ; 0,40% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

від 50 001 до 100 000 USD; 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

від  100 001 до 500 000 USD; 0,20% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,40% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,40% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Купівля валюти (PLN)  -  в залежності від доларового 
еквіваленту валюти до купівлі: 

до 10 000 USD; 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

від 10 001 до 50 000 USD ; 0,40% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

від 50 001 до 100 000 USD; 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

від  100 001 до 500 000 USD; 0,20% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,40% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,40% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Купівля валюти (крім EUR, PLN, USD) -  в залежності від 
доларового еквіваленту валюти до купівлі: 

до 10 000 USD; 0,50% 0,40% 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

від 10 001 до 50 000 USD ; 0,40% 0,40% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

від 50 001 до 100 000 USD; 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

від  100 001 до 500 000 USD; 0,20% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,40% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,40% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Продаж валюти*для USD,  в залежності від розміру валюти 
до продажу, для EUR,  PLN та інших -  в залежності від 
доларового еквіваленту валюти до продажу: 

до 10 000 USD; 0,30% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,30% 0,25% 0,30%
від 10 001 до 50 000 USD ; 0,25% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,25% 0,25% 0,25%
від 50 001 до 100 000 USD; 0,25% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,25% 0,25% 0,25%
від  100 001 до 500 000 USD; 0,20% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,20% 0,25% 0,20%
від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,15% 0,25% 0,15%
Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,25% 0,15% 0,10% безкоштовно 0,10% 0,25% 0,10%

Конвертаційні операції між іноземними валютами*: 

До 10 000 USD 0,40% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,40% 0,40% 0,40%

від 10 001 до 50 000 USD 0,30% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,30% 0,30% 0,30%
від 50 001 до 100 000 USD 0,25% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,25% 0,25% 0,25%
від 100 001 до 500 000 USD 0,20% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,20% 0,20% 0,20%
від  500 001 до 1 000 000 USD; 0,15% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,15% 0,15% 0,15%
Від 1 000 001 USD і більше 0,10% 0,25% 0,15% 0,15% безкоштовно 0,10% 0,10% 0,10%

Продаж банківських металів на Міжбанківському валютному 
ринку України за дорученням  і  за рахунок коштів Клієнтів  
та масою:

до  1 000, 00 грамів 0,5 % мін.100 грн. 0,5%мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн.

понад 1 000,1 грама 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Купівля банківських металів  на Міжбанківському  
валютному ринку України за дорученням і за рахунок коштів 
Клієнтів  та масою:

до  1 000, 00 грамів 0,5 % мін. 100 грн. 0,5%мін.100 грн. 0,5%мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн. 0,5 %, мін.100 грн.

понад 1 000,1 грама 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

від суми гривневого еквіваленту валюти до 
купівлі

При наданні послуги 
від суми гривневого еквіваленту валюти до 

купівлі

від суми гривневого еквіваленту валюти до 
продажу

Комісія від суми гривневого еквіваленту 
валюти до купівлі

*Безкоштовні послуги:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.Включення клієнта в систему"Клієнт - Інтернет -Банк".

Комісії

 При наданні послуги 1

2

3

4

5

При наданні послуги 

 При наданні послуги 

4

 При наданні послуги 

2 При наданні послуги 
від суми гривневого еквіваленту валюти до 

купівлі

80506

80511

80502

80503

80505

3

 При наданні послуги 

від суми гривневого еквіваленту, що одержана  
від продажу банківського металу

від суми гривневого еквіваленту, використана 
на купівлю банківського металу

від суми валюти після конвертації (конвертація 
по курсу ринку)

 При наданні послуги 



КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ#

80507 6
Розрахункові операції при здійсненні купівлі валюти (за 
винятком операцій, які проводяться на валютних 
аукціонах)* 

від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% від 0% до 30,0% При наданні послуги 

від суми гривневого еквіваленту валюти до 
купівлі та списується  Банком з поточного 

рахунку клієнта за умови наявності письмового 
погодження (підтвердження) Клієнта про таке 

списання комісії

80508 7  Опрацювання Заяви на купівлю/продаж/обмін 
(конвертацію) іноземної валюти на паперовому носії

150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. При заведені Заяви в систему За кожен документ

13 II.VI Плата за пакетне обслуговування

81302 2
Щомісячна плата за обслуговування рахунків в Тарифному 
пакеті

- 250 грн 225 грн безкоштовно -

Входять в плату за 
ведення 
функціонуючого 
поточного рахунку

Входять в плату за ведення 
функціонуючого поточного 
рахунку

90 грн

Щомісячно авансом - в перший 
банківський день місяця;

у випадку підключення до пакету - в 
день підключення

* протягом місяця, у якому відбулося 
підключення Клієнта до пакету, – комісія 
розраховується пропорційно до кількості 

календарних днів до кінця місяця, починаючи 
від дати підключення Клієнта до пакету 

Cанкції та відшкодування Банку

813001 10
Пеня за несвоєчасну сплату послуг Банку по Розрахунково- 
касовому обслуговуванню

не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується
Сплачується Клієнтом на вимогу 

Банку

813002 11
Пеня за несвоєчасну сплату Банку щомісячної плати  за 
обслуговування рахунків в Тарифному пакеті  (за кодом  
тарифу 81302) 

- не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується не нараховується
Сплачується Клієнтом на вимогу 

Банку

813003 12
Відшкодування судових витрат за  договорами 
розрахунково –касового обслуговування

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

Розмір понесених Банком 
судових  витрат по клієнту

Розмір понесених 
Банком судових  

витрат по клієнту

1.через касу Банку
2.шляхом переказу  з рахунку Клієнта

II.VIІ Обслуговування Банком кредитів, отриманих від 
нерезидентів 

80623 1 Плата за обслуговування кредиту отриманого від 
нерезидента

1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн.

Сплачується щорічно, протягом 
всього строку обслуговування 

кредиту:                                                                                                         
 - перша сплата - в день 

надходження кредитних коштів                   

застосовується до Договорів, укладених з 
Клієнтами до 31.10.2016р. (включно), які не 

були переукладені за новим зразком

81601 2 Розгляд пакету документів щодо надання згоди на 
обслуговування Банком кредиту

1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн. 1000 грн.
Сплачується одноразово в день 
подання пакету документів на 

погодження

81602 3 Обслуговування кредиту 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн. 200 грн.

Сплачується щомісячно (в перший 
робочий день місяця ) протягом 
всього строку обслуговування 

кредиту (без врахування першого 
місяця обслуговування)

81603 4 Зміни в умови обслуговування кредиту за ініціативою 
Клієнта

500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн.
 Сплачується одноразово в день 

подання пакету документів за кожну 
зміну

Комісії

Cанкції та відшкодування Банку

Комісії

* Комісії, встановлені в іноземній валюті, сплачуються Клієнтом/ списуються Банком в національній валюті за офіційним курсом НБУ ( якщо інше не передбачено тарифом), що діє на дату надання послуги.

Безкоштовні послуги:1. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти/банківських металів для виконання платіжної вимоги/ інкасового доручення (розпорядження) (повне або часткове виконання).


