Тарифи на розрахунково - касове обслуговування фізичних осіб з 16.07.2020 (протокол ТК
№3 від 16.06.2020)
№ п/п

Найменування послуги

Тариф

ПДВ

Примітки

Тарифи на розрахунково – касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валюті за тарифним пакетом
«ПОТОЧНИЙ»
1

Відкриття/закриття поточного рахунку:

1.1

відкриття поточного рахунку в національній валюті

1.2

відкриття послідуючих рахунків в національній валюті

1.3

відкриття поточного рахунку в іноземній валюті

1.4

відкриття послідуючих рахунків в іноземній валюті

1.5

відкриття поточного рахунку для зарахування нарахованих
відсотків по вкладу та суми вкладу
Закриття поточного рахунку
Нарахування відсотків (річних) на залишок коштів на
поточному рахунку
Зарахування коштів на рахунок

100,00 грн

без ПДВ

не тарифікується

без ПДВ

100,00 грн

без ПДВ

не тарифікується

без ПДВ

не тарифікується

без ПДВ

Комісія сплачується в день надання послуги, але не
пізніше наступного робочого дня.

не тарифікується

-

-

не нараховуються

-

-

не тарифікується

-

-

не тарифікується

-

-

3

Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок
Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок в
національній та іноземній валюті
Платежі з поточного рахунку в національній валюті:

3.1

в межах АТ "Український банк реконструкції та розвитку"

не тарифікується

1.6
1.7
2
2.1
2.2

3.2

3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

6

7
8
9
9.1
9.1.1

- на рахунки в національній валюті за межі АТ
0,1% (мінімум 10 грн.,
"Український банк реконструкції та розвиток" в операційний
максимум 1000 грн.)
без ПДВ
час
- на рахунки в національній валюті за межі АТ
0,5% (мінімум 30 грн.,
"Український банк реконструкції та розвиток" в
максимум 1000 грн.)
післяопераційний час
Зміна / уточнення умов (реквізитів) платежу (по переказах,
без ПДВ
50 грн.
здійснених клієнтом)
Переказ коштів в іноземній валют за межі АТ "Український банк реконструкції та розвитку":
0,20% (min 25USD max
200USD)
- у доларах США
без ПДВ
0,20% (min 25 EUR max 200
EUR)
- у Євро
без ПДВ
0,20% (min 200CNY max
2000CNY)
- у юанях Женьмiньбi
без ПДВ
0,20% (min 30USD max 250
USD)
-в інших валютах
без ПДВ
Купівля/продаж іноземної валюти на МВРУ****:
без ПДВ
до 100 000,00 дол.США
0,30%
без ПДВ
від 100 000,01 дол. США
0,20%
без ПДВ

Конверсія
Розслідування по переказах в іноземній валюті,
зміна/уточнення умов платежу (по переказам, що здійснені
клієнтом/на рахунок клієнта), аналювання платежу після
його здійснення Банком
Анулювання, за ініціативою клієнта, прийнятої до
виконання Банком, заяви про купівлю /продаж іноземної
валюти або банківських металів

внесених готівкою через касу Банку (за виключенням
внесення готівки іншою фізичною особою)

що надійшли з позичкового рахунку АТ "Український банк
реконструкції та розвитку"
що надійшли з вкладного ( у т.ч. рахунку обліку
9.1.4 нарахованих процентів) рахунку вкладника АТ
"Український банк реконструкції та розвитку"
9.1.3

9.2
9.2.1

що надійшли за системою грошових переказів та пов`язані
з виплатою коштів за системами грошових переказів

внесених готівкою через касу Банку (за виключенням
внесення готівки іншою фізичною особою)

що надійшли з вкладного ( у т.ч. рахунку обліку
9.2.3 нарахованих процентів) рахунку вкладника АТ
"Український банк реконструкції та розвитку"
що надійшли за системою переказів та повязані з
9.2.4
виплатою коштів за системами грошових переказів
10

Надання виписок, довідок, дублікатів документів:

10.1

надання виписки по рахунку за операціями протягом
операцйного дня та додатків до неї

10.3
10.4

10.5
10.6

11

10 USD

без ПДВ

0,05% від суми (min. 500грн.
без ПДВ
max 2500 грн.)

За кожне доручення. Комісія сплачується не пізніше
наступного дня, після виконання платіжного
доручення/надходження SWIFT-повідомлення про
сплату комісії іноземного банку.

Комісія сплачується у національній валюті у день
надання послуги.
Від суми валюти що продається. Комісія сплачується у
національній валюті у день надання послуги.
За кожну операцію/кожний випадок
уточнення/розслідування. Комісія сплачується в день
надання послуги.
Комісія сплачується у національній валюті у день
подання листа

не тарифікується
до 1 000000 грн - 1% від
суми, від 1000000 грн. - 0,5%
не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

Видача готівкових коштів з поточного рахунку в іноземній
валюті:

9.2.2 що надійшли у безготівковій формі

10.2

без ПДВ

За кожну зміну/ уточнення. Комісія спачується в день
надання послуги.

Касове обслуговування:
Видача готівкових коштів з поточного рахунку у
національній валюті:

9.1.2 що надійшли у безготівковій формі

9.1.5

0,30%

За кожний платіж. Сплачується в день здійснення
операції

надання виписки по рахунку за запитом клієнта за певний
період часу та додатків до неї
надання дублікатів виписок по рахунку, дублікатів
розрахункових та інших супровідних документів
надання довідок щодо розрахунково - касового
обслуговування по поточному рахунку, тощо, за запитом
клієнта
Надання довідок щодо розрахунково - касового
обслуговування по поточному рахунку, тощо, за запитом
клієнта (на англійській мові)
Надання дублікатів SWIFT - повідомлень за запитом
клієнта
Комісія за обслуговування рахунку, рух коштів на якому
був відсутній більше 1 року

не тарифікується
1% від суми
не тарифікується
не тарифікується

не тарифікується
без ПДВ

Сплачується в день надання послуг

10 грн. за кожний документ без ПДВ

10 грн. за кожний місяць

Сплачується в день надання послуг

100,00 грн.

без ПДВ

За кожну довідку. Комісія сплачується в день надання
послуг

200,00 грн.

без ПДВ

За кожну довідку. Комісія сплачується в день надання
послуг

100,00 грн

без ПДВ

За кожен дублікат повідомлення. Комісія сплачується в
день надання послуги.

50,00 грн, але не більше
залишку на рахунку

без ПДВ

Після перебігу кожного року з дати відсутності руху по
рахунку***

Тарифи на розрахунково – касове обслуговування інвестиційних рахунків фізичних осіб - нерезидентів за тарифним пакетом «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ»*

1

Відкриття інвестиційного рахунку

300,00 грн

2

Закриття інвестиційного рахунку

не тарифікується

х

Комісія включає в себе плату за відкриття
інвестиційного рахунку тільки в одному виді валют.
Комісія сплачується протягом 5( п'яти) робочих днів з
дня відкриття рахунку.
х

3

Зарахування безготівкових надходжень на рахунок
Переказ коштів на рахунки, що відкриті в АТ "Український
банк реконструкції та розвиток"

не тарифікується

х

х

не тарифікується

х

х

4

без ПДВ

5
5.1.

5.2.

6

7
8
9
10

Переказ коштів на рахунки, що відкриті в інших банках:
0,5% (мінімум 10 грн.,
максимум 1000 грн.)

в національній валюті

в іноземній валюті

За кожне платіжне доручення. Комісія сплачується не
пізніше наступного робочого дня, після виконання
платіжного доручення.

0,2% від суми (min.25 USD/
EUR, 200CNY, max. 150
USD/EUR, 1000CNY)

За кожне доручення. Сума комісійної винагороди за
здійснення переказів у іноземній валюті за кордон за
дорученням клієнтів стягується у національній валюті та
розраховується за курсом НБУ на день стягнення +
комісія закордонного банку. Комісія сплачується не
пізніше наступного дня, після виконання платіжного
доручення/надходження SWIFT-повідомлення про
сплату комісії закордонного банку.

10 USD

За кожну операцію/кожний випадок
уточнення/розслідування.Комісія банку сплачується у
національній валюті за курсом НБУ на день сплати
комісії не пізніше наступного робочого дня після
надання послуги + комісія банків-кореспондентів та
третіх банків (комісія сплачується у національній валюті
за курсом НБУ на день сплати комісії не пізніше
наступного робочого дня після надходження SWIFT –
повідомлення про стягнення комісії третіми банками).

Розслідування по переказах в іноземній валюті,
зміна/уточнення умов платежу (по переказам, що здійснені
клієнтом/на рахунок клієнта), анулювання платежу після
його здійснення Банком

Купівля/ продаж іноземної валюти на МВРУ за заявою
клієнта
Конвертація безготівкової іноземної валюти на МВРУ за
заявою клієнта
Анулювання, за ініціативою клієнта, прийнятої до
виконання Банком, заяви про купівлю /продаж іноземної
валюти або банківських металів
Надання дублікатів SWIFT - повідомлень за запитом
клієнта

без ПДВ

без ПДВ

0,2% від суми

без ПДВ

0,2% від суми

без ПДВ

0,05% від суми (min. 500грн.
без ПДВ
max 2500 грн.)

Комісія сплачується у національній валюті у день
надання послуги
Комісія сплачується у національній валюті у день
надання послуги
Комісія сплачується у національній валюті у день
подання листа

100,00 грн

без ПДВ

За кожен дублікат повідомлення. Комісія сплачується в
день надання послуги.

11

Надання довідок щодо розрахунково - касового
обслуговування по інвестиційному рахунку, тощо, за
запитом клієнта (на українській мові)

100,00 грн.

без ПДВ

За кожну довідку. Комісія сплачується в день надання
послуг

12

Надання довідок щодо розрахунково - касового
обслуговування по інвестиційному рахунку, тощо, за
запитом клієнта (на англійській мові)

200,00 грн.

без ПДВ

За кожну довідку. Комісія сплачується в день надання
послуг

13

Комісія за обслуговування рахунку, рух коштів на якому
був відсутній більше 1 року

50,00 грн, але не більше
залишку на рахунку

без ПДВ

Після перебігу кожного року з дати відсутності руху по
рахунку***

Інші операції без відкриття поточного рахунку в Банку
1
1.1

1.2

Касове обслуговування:
Тестування та перерахунок грошових купюр в
національній валюті без зарахування готівкових коштів на
рахунок
Тестування та перерахунок грошових купюр в іноземнійій
валюті без зарахування готівкових коштів на рахунок

1.3

Перерахування комунальних платежів (в тому числі
платежі на користь ГІОЦ, ВАТ Укртелеком)

1.4

Перерахування коштів на користь третіх осіб

0,15% мінімум 5 грн.

без ПДВ

Сплачується в момент надання послуги

0,15% мінімум 10 грн.

без ПДВ

Сплачується в момент надання послуги

10,00 грн

без ПДВ

Сплачується при здійсненні операції з перерахування
коштів

до 4 000,00 грн.(включно)

20 грн

від 4 000,01 грн. до 10 000,00 грн.(включно)

40 грн

від 10 000,01 грн. до 50 000,00 грн.(включно)

150 грн

від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн.(включно)

400 грн

понад 100 000,01 грн.

500 грн

2

Продаж бланків векселів

20 грн

3

Конверсія** готівкової іноземної валюти у валюту І групи
Класифікатора іноземних валют НБУ

4

Оформлення довіреності на розпорядження
поточним/вкладним рахунком за ініціативою клієнта

без ПДВ

у т.ч.ПДВ

2% від суми, що конвертується без ПДВ

100 грн.

Сплачується при здійсненні операції з перерахування
коштів

Сплачується в день здійснення операції
Сплачується одноразово у національній валюті та
розраховується за курсом НБУ в день здійснення операції.

без ПДВ

Сплачується в день здійснення операції

Для співробітників Банку
1

Перерахування коштів співробітниками Банку на користь
третіх осіб (без відкриття рахунку)

5,00 грн

без ПДВ

Сплачується при здійсненні операції з перерахування
коштів

2

Відкриття поточного рахунку в рамках тарифного пакету
«Поточний»

100,00 грн

без ПДВ

Комісія включає в себе плату за відкриття поточного
рахунку в національній валюті, відкриття наступних
поточних рахунків з таким же номером в інших валютах
не тарифікується. Комісія сплачується в день надання
послуги, але не пізніше наступного робочого дня.

Операційний час банку:
понеділок - четвер з 9:00 до 17:00, п"ятниця - передсвяткові дні з 9:00 до 15:45
Післяопераційний час банку:
понеділок - четвер з 17:00 до 17:45, п"ятниця - передсвяткові дні з 15:45 до 16:30
* За тарифним пакетом "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" обслуговується інвестиційний рахунок ,відкритий фізичній особі - нерезиденту в національній та /або іноземній валютах.
**Операції з конверсії готівкової іноземної валюти здійснюються АТ «Український банк реконструкції та розвитку» для фізичних осіб- резидентів та нерезидентів з іноземними валютами, що належать до І-ої групи
Класифікатора іноземних валют.
***Процедура перевірки руху коштів по рахунку здійснюється 1 раз на рік з 01 грудня по 31 грудня.

