
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ #

Розділ / 
Код 

тарифу
№ Вид послуги Тарифний пакет "ОСББ+" Примітки

22 X.I

Переказ готівки від фізичних осіб (ФО) на користь 
юридичних осіб (ЮО) та фізичних осіб-підприємців (ФОП), 
з якими Банком узгоджено Договір (Розпорядження) на 

переказ готівки  

Комісії

Переказ готівки від ФО на користь ЮО (крім послуг по 
кодах 12202, 12204, 12205) з якими укладено Договірні 
відносини:

до 30 000 грн. (включно) 1,2% (мін. 30 грн.)

понад 30 000 грн. 1% (макс. 1500 грн.)

Переказ готівки від ФО на користь ЮО (крім послуг по 
кодах 12202, 12204, 12205) з якими не укладено Договірні 
відносини:

до 30 000 грн. (включно) 1,2% (мін. 50 грн.)

понад 30 000 грн. 1% (макс. 1500 грн.)

82205 3 Переказ готівки від ФО на користь Візових Сервіс Центрів 0,5% мін. 7 грн.  від суми платежу 

82206 4
 Переказ готівки від ФО на користь ОСББ незалежно від 
суми переказу готівки 

Послуга в даному пакеті не використовується 0,3% (мін. 2 грн.)*  від суми платежу 

23 X.II
Переказ готівки від юридичних осіб (ЮО) та фізичних осіб - 

підприємців (ФОП )на користь  юридичних осіб (ЮО) та 
фізичних осіб -підприємців (ФОП )

Комісії

82301 1
Переказ готівки ( в т.ч. на поповнення (формування) 
статутного фонду ) від ЮО (ФОП) на користь ЮО (ФОП) - 
Клієнта Банку

1 %   (мін. 15 грн.)  від суми платежу 

82303 2
Переказ готівки (в т.ч. на поповнення (формування) 
статутного фонду) від ЮО (ФОП ) на користь ЮО (ФОП) - 
Клієнта іншого банку

1 %   (мін. 15 грн.)  від суми платежу 

1

1.  Сплачується Платником (готівкою при внесенні до каси Банку 
належної до переказу Клієнту суми готівки); 2.Сплачується 

Клієнтом (утримується Банком, шляхом договірного списання з 
рахунків Клієнта відкритих в Банку, за кожним внесенням 

Платником до каси Банку належної до переказу суми готівки);  
3.сплачується Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо 
внесеної Платником до каси Банку належної до переказу суми 

готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну з Клієнта 
на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не пізніше 10 числа 

кожного наступного місяця, згідно виставленого Банком рахунку - 
виключно за погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

 від суми платежу 

1,2% (мін. 50 грн.)

1% (макс. 1500 грн.)

1 %   (мін. 15 грн.)

1 %   (мін. 15 грн.)

1. Сплачується Платником ( готівкою при внесенні  до каси Банку 
належної суми готівки);  2.Сплачується Клієнтом (утримується 

Банком, шляхом договірного списання з рахунків Клієнта 
відкритих в Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку 

належної до переказу суми готівки.

1. Сплачується Платником ( готівкою при внесенні  до каси Банку 
належної суми готівки); 

 2. Сплачується Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо 
внесеної Платником до каси Банку належної до переказу суми 

готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну з Клієнта 
на користь Банку).

Комісії

0,5% мін. 7 грн.

1. Сплачується Платником (готівкою при внесенні до каси Банку 
належної до переказу Клієнту суми готівки); 2.Сплачується 

Клієнтом (утримується Банком, шляхом договірного списання з 
рахунків Клієнта відкритих в Банку, за кожним внесенням 

Платником до каси Банку належної до переказу суми готівки);  
3.сплачується Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо 
внесеної Платником до каси Банку належної до переказу суми 

готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну з Клієнта 
на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не пізніше 10 числа 

кожного наступного місяця, згідно виставленого Банком рахунку - 
виключно за погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

1. Сплачується Платником ( готівкою при внесенні  до каси Банку 
належної суми готівки);  2.Сплачується Клієнтом (утримується 

Банком, шляхом договірного списання з рахунків Клієнта 
відкритих в Банку, за кожним внесенням Платником до каси Банку 

належної до переказу суми готівки

82201 1  від суми платежу 

1% (макс. 1500 грн.)

Переказ готівки

Всі Тарифні пакети для клієнтів МСБ                                                      
(окрім Тарифного пакету "ОСББ+")

1,2% (мін. 30 грн.)

Порядок сплати / нарахування

1.  Сплачується Платником (готівкою при внесенні до каси Банку 
належної до переказу Клієнту суми готівки); 2.Сплачується 

Клієнтом (утримується Банком, шляхом договірного списання з 
рахунків Клієнта відкритих в Банку, за кожним внесенням 

Платником до каси Банку належної до переказу суми готівки);  
3.сплачується Клієнтом (утримується Банком з кожної окремо 
внесеної Платником до каси Банку належної до переказу суми 

готівки, шляхом її зменшення на відповідну суму належну з Клієнта 
на користь Банку). 4.Сплачується Клієнтом не пізніше 10 числа 

кожного наступного місяця, згідно виставленого Банком рахунку - 
виключно за погодженням з Департаментом роздрібних клієнтів

Комісії


