
РОЗДІЛ 21

Код тарифу Назва База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

21.1 Відкриття поточних рахунків Поточні рахунки відкриваються виключно для здійснення переказів в іноземній валюті

01 мультивалютного - разово Не потребує ПДВ

Відкриття мультивалютного рахунку в одній або декількох іноземних валютах здійснюється за обов'язкової умови 

відкриття/наявності рахунку в національній валюті. Умова обов'язкова для спеціального рахунку для цілей 

одноразового добровільного декларування в іноземній валюті.

Можливе відкриття рахунку лише в одній валюті: при відкритті спеціального рахунку для цілей одноразового 

добровільного декларування в національній валюті та при відкритті рахунку в національній валюті для цілей 

безготівкової купівлі валюти з метою розміщення на депозит (Постанова №18 від 24.02.2022)

02 кожного наступного рахунку в межах мультивалютного рахунку за кожний рахунок разово Не потребує ПДВ Рахунки в національній валюті можуть відкриватися  за наявності діючого рахунку в іноземній валюті.

21.2 Касове обслуговування у національній валюті:

01
Приймання готівки у національній валюті для подальшого її переказу в межах 

України

від суми переказу

разово Не потребує ПДВ

При здійсненні платежів на спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії, на інші рахунки для 

збору коштів для допомоги постраждалим в результаті воєнних дій, на потреби переселенців, гуманітарної 

допомоги тощо, на період з 01.03.2022 та протягом дії воєнного стану тариф тимчасово не застосовується.

02 Видача готівки у національній валюті з поточних рахунків від суми разово Не потребує ПДВ

21.3 Касове обслуговування в іноземній валюті:

01
Приймання готівки в іноземній валюті з подальшим перерахуванням коштів у 

рахунок оплати держмита, консульських зборів
 від суми разово Не потребує ПДВ

02 Видача готівки в іноземній валюті з поточних рахунків від суми разово Не потребує ПДВ

03

Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот  іноземної валюти 1 групи 

класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот  іноземних держав, вилучених з 

обігу 

від суми прийнятих 

банкнот на інкасо
разово Не потребує ПДВ

Операція здійснюється  на загальну суму прийнятих банкнот на інкасо, що становить не менше  ніж еквів. 100 

доларів США (перерахунок у долари США проводиться за курсом НБУ).

04
Купівля готівкової іноземної валюти (зношених банкнот іноземних держав I групи 

класифікатора іноземних валют НБУ) за готівкові гривні

від суми куплених 

банкнот
разово Не потребує ПДВ

Застосовується при купівлі зношених банкнот іноземних держав І групи класифікатора іноземних валют Стягується 

в грошовій одиниці України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений НБУ на день 

здійснення операції. 

21.4 Розрахункове обслуговування у національній валюті

У вартість п.21.4.1, 24.4.2 включено плату за:

- приймання готівки у національній валюті; 

- видача банкнот та монет необмінного залишку при знятті коштів з вкладу (депозиту) у національній валюті; 

- зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки;

- перекази коштів на вклади (депозити) у національній валюті у системі Банку, на власні рахунки, відкриті в одній 

філії Банку або відділенні на її балансі, на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, 

штрафів тощо) та на транзитні рахунки для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у системі 

Банку; 

- перекази коштів з вкладів (депозитів) у національній валюті; 

- надання виписок у Банку на паперовому носії з поточних рахунків;

- перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків (документи на паперових носіях та документи в 

електронному форматі) в межах програми ""Разом за життя";

- благодійні перекази на користь збройних сил України в національній валюті з поточних рахунків (документи на 

паперових носіях та документи в електронному форматі).

21.4.1 Перекази коштів в національній валюті з поточних рахунків:

21.4.1.1 у межах України документи в електронному вигляді

01 у сумі до 10 000,00 грн
за 1 переказ разово Не потребує ПДВ

02 у сумі від 10 000,01 грн до 50 000,00 грн
за 1 переказ разово Не потребує ПДВ

03 у сумі від 50 000,01 грн
за 1 переказ разово Не потребує ПДВ

21.4.1.2 у межах системи Банку документи в електронному вигляді від суми переказу разово Не потребує ПДВ

21.4.1.3 у межах України та у межах системи банку: документи на паперових носіях від суми переказу разово Не потребує ПДВ

З 25.03.2022 та протягом дії воєнного стану тимчасово не застосовуються для переказів на рахунки Збройних 

Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів 

України, а також благодійних фондів, цілями та сферами благодійної діяльності яких є сприяння 

обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримка Збройних Сил України та територіальної 

оборони України, соціальний захист, охорона здоров’я та інші нагальні питання захисту населення в умовах 

воєнного стану.

Не застосовується (в т.ч. при договірному списанні) для платежів з оплати оренди індивідуального 

банківського сейфу (в т.ч штрафні санкцій) та на користь страхових компаній з якими укладено договір за 

послугами та на рахунки, які відкриті страховими компаніями у Банку: страхування при подорожуванні за 

кордон та страхування найму в оренду індивідуального банківського сейфу.

21.4.2
За обслуговування поточного рахунку клієнта у національній валюті, який не 

підтримує з Банком ділові відносини
за кожний рахунок щомісячно Не потребує ПДВ

Тариф застосовується для поточних рахунків у національній валюті, окрім поточних рахунків, на які накладений 

арешт.

Тариф стягується останнього робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку клієнта наявний залишок 

коштів  та протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом не здійснювалося жодної  розрахункової операції (зокрема, 

операції щодо зарахування /списання коштів з рахунку, видачі готівки у національній валюті, переказу коштів на 

рахунки клієнта відкриті в системі банку або у межах України, перекази коштів щодо безготівкових розрахунків за 

товари/послуги, сплати комісій/податків/штрафів, тощо) за виключенням операцій, ініційованих банком: утримання 

комісії, штрафів, пені, операцій щодо оплати послуг банку чи погашення будь-яких зобов’язань клієнта перед 

банком/зарахування на поточний рахунок нарахованих банком процентів, тощо).

Плата утримується договірним списанням у повному обсязі з рахунку клієнта. При цьому, якщо сума розрахованої 

комісії менше  ніж мінімально встановлений розмір комісії, то комісія утримується у розмірі залишку на  рахунку 

клієнта.

Тариф тимчасово не застосовується, для поточних рахунків, які відкриті у відділенні в м. Маріуполі філії 

Банку у м. Запоріжжі; у філії Банку у м. Харкові; у відділенні №6 філії Банку у м. Харкові; Відділення №9 

філії Банку у м. Харкові; у відділенні в м. Чугуєві філії Банку у м. Харкові; у відділенні в м. Краматорську 

філії Банку у м. Харкові, у філії Банку у м. Херсоні, у відділенні в м. Новій Каховці філії Банку у м. Херсоні.

Розмір тарифу

250 грн

100 грн

1%, min - 50 грн, max - 2 500 грн

1.2%, min - 25 грн

1%, min - 15 грн

1%, мін.100 грн

20%

10 грн

50 грн

Включено у вартість п. 21.1

1%, min - 50 грн, max - 1 500 грн

100 грн

100 грн

7%

Тарифи для фізичних осіб за надання послуг з розрахунково-касового обслуговування

З 25.03.2022 та протягом дії воєнного стану тимчасово не застосовуються для переказів на рахунки Збройних 

Сил України. 



21.5 Розрахункове обслуговування в іноземні валюті

У вартість послуги згідно пунктів 21.5.1, 21.5.2 включено плату за: 

- приймання готівки у іноземній валюті; 

- зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки; 

- перекази коштів на/з власні(их) рахунки(ів), які відкриті у системі Банку в іноземній валюті; 

- перекази коштів на користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо); 

- надання виписок у Банку на паперовому носії з поточних рахунків.

При здійсненні переказу за "платіжними інструкціями" клієнтів з інструкцією SHA або BEN, щодо сплати комісій 

банків кореспондентів, сплата таких комісій здійснюється за рахунок отримувача. При здійсненні переказу коштів 

за "платіжними інструкціями" клієнтів з інструкцією "BEN" щодо сплати комісій, комісія АТ "Укрексімбанку" 

стягується за рахунок отримувача переказу, шляхом утримання із суми переказу та продажу на ВРУ. Використання 

послуги «OUR - гарантоване» забезпечує зарахування суми переказу на рахунок отримувача у повному обсязі без 

вирахування комісій третіх банків.

21.5.1
Перекази коштів в іноземній валюті з поточних рахунків за межі України та в 

межах України за дорученням клієнта (через рахунки типу Ностро):

Доручення клієнта - "платіжна інструкція", заява на перерахування кредитних коштів в іноземній валюті, тощо. 

Тариф застосовується в залежності від інструкції щодо умови сплати комісій ("SHA", "BEN", "OUR"FullPay), 

визначеної клієнтом у "платіжній інструкції".

01 в Євро від суми переказу разово Не потребує ПДВ

Якщо у "платіжній інструкції" клієнта визначено умову сплати комісії "OUR"FullPay, то розмір комісії збільшується 

на: 

-15 EUR (якщо переказ до 12 500,00 EUR); 

- 25 EUR(якщо переказ від 12 500,01 EUR до 50 000,00 EUR); 

- 50 EUR(якщо переказ від 50 000,01 EUR).

02 в інших валютах від суми переказу разово Не потребує ПДВ
Якщо у "платіжній інструкції" клієнта визначено умову сплати комісії "OUR"FullPay, то розмір комісії збільшується 

на 20 USD

21.5.2

Перекази коштів в іноземній валюті з поточних рахунків в межах Україні за 

дорученням*** клієнта (на рахунки типу 

Лоро)  

за кожне перерахування разово Не потребує ПДВ

***доручення клієнта - "платіжна інструкція", заява на перерахування кредитних коштів в іноземній валюті, тощо. 

Тариф застосовується у разі, якщо у "платіжній інструкції" клієнта в реквізитах "банк отримувача" зазначається 

номер рахунку банка -кореспондента "Лоро", відкритий в балансі АТ «Укрексімбанк» та інструкція щодо сплати 

комісій визначена на умовах "SHA" або "BEN" -

21.5.3
Внесення змін до умов переказів та/або повернення переказів в іноземній валюті, 

розшук переказів, що відправлені в інобанки, за клопотанням клієнта
- разово Не потребує ПДВ

Застосовується для всіх переказів, окрім переказів по системі MoneyGram, Western Union.Сума комісії збільшується 

на суми комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням клієнтів, у 

розмірі, що підтверджений відповідними документами (комісія сплачується у грошовій одиниці України).

21.5.4
Отримання дозволу на здійснення окремих валютних операцій з використанням 

АІС НБУ «Е-ліміти»
за кожну операцію разово  Включає ПДВ

Стягується при кожному зверненні  клієнта з метою отримання дозволу на здійснення окремих валютних операцій з 

використанням АІС НБУ «Е-ліміти».

21.5.5
За обслуговування поточного рахунку клієнта в іноземній валюті, який не 

підтримує з Банком ділові відносини
за кожний рахунок щомісячно Не потребує ПДВ

Тариф застосовується для поточних рахунків в іноземній валюті, окрім поточних рахунків, на які накладений арешт. 

Тариф стягується останнього робочого дня поточного місяця за умови, якщо на рахунку клієнта наявний залишок 

коштів та протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом не здійснювалося жодної розрахункової/касової операції 

(зокрема, операції щодо зарахування /списання коштів з рахунку, видачі готівки в іноземній валюті, переказу 

коштів на рахунки клієнта відкриті в системі банку або у межах України, перекази коштів щодо безготівкових 

розрахунків за товари/послуги, сплати комісій/податків/штрафів згідно з чинним законодавством, тощо) за 

виключенням операцій, ініційованих банком: утримання комісії, штрафів, пені, операцій щодо оплати послуг банку 

чи погашення будь-яких зобов’язань клієнта перед банком/зарахування на поточний рахунок нарахованих банком 

процентів тощо). Плата утримується договірним списанням у повному обсязі з рахунку клієнта. При цьому, якщо 

сума розрахованої комісії менше ніж мінімально встановлений розмір комісії, то комісія утримується у розмірі 

залишку на рахунку клієнта.

Тариф тимчасово не застосовується, для поточних рахунків, які відкриті у відділенні в м. Маріуполі філії 

Банку у м. Запоріжжі; у філії Банку у м. Харкові; у відділенні №6 філії Банку у м. Харкові; Відділення №9 

філії Банку у м. Харкові; у відділенні в м. Чугуєві філії Банку у м. Харкові; у відділенні в м. Краматорську 

філії Банку у м. Харкові, у філії Банку у м. Херсоні, у відділенні в м. Новій Каховці філії Банку у м. Херсоні.

21.6

Надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим 

обслуговуванням, у т.ч. довідок щодо курсу гривні до 

іноземних валют та банківських металів, виписок (за 

клопотанням клієнта)/дублікати та копії документів:

Тариф застосовується для всіх видів рахунків клієнтів (поточних, в т.ч. карткових, депозитних) 

01
українською мовою, у т.ч. зі строком до 1 року з поточної дати , в т.ч. з 

додатками/дублікати та копії касових документів та довідок
за кожну довідку разово Не потребує ПДВ

02
за формою клієнта іноземною та українською мовами, у т.ч. з використанням 

архівних даних (понад 1 рік з поточної дати) та за терміновість
за кожну довідку разово Не потребує ПДВ

21.7
Інші банківські послуги, що надаються фізичним особам з 

оформлення та посвідчення довіреностей, розпоряджень тощо

21.7.1

Оформлення документів (довіреностей на розпорядження/або виконання операцій 

за рахунком тощо) під час відкриття, обслуговування рахунків клієнтів, а також 

закриття рахунків клієнтів з їх ініціативи

разово Не потребує ПДВ

21.7.2

Засвідчення підписом уповноваженого працівника Банку оформлених у Банку 

власником рахунку розпорядження Банку щодо коштів, що йому належать, на 

випадок своєї смерті

01 окрім клієнтів-пенсіонерів - разово Збільшується на ПДВ

02 для клієнтів-пенсіонерів - разово Збільшується на ПДВ При наявності пенсійного посвідчення

21.7.3 Плата за посвідчення працівником Банку довіреності наймача – фізичної особи - разово Збільшується на ПДВ Строк довіреності не може перевищувати 13 місяців.

40 USD

50 USD

200 грн

150 грн

50 грн

100 грн

0,5%, min - 25 EUR, max - 150 EUR 

0,5%, min - 25 USD, max - 150 USD 

500 грн

200 грн

1 500 грн

250 грн



21.8

Обслуговування операцій за договорами щодо кредитів, 

позик в іноземній валюті, отриманих резидентами від 

нерезидентів

Тарифи стягується у грошовій одиниці України

01
плата за розгляд комплекту документів з метою надання  АТ "Укрексімбанк" згоди  

 на обслуговування операцій за зазначеними договорами

- разово Збільшується на ПДВ Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на 

обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. 

Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється у строки, передбачені нормативними документами НБУ.

02
плата за терміновий розгляд комплекту документів з метою надання АТ 

"Укрексімбанк" згоди  на обслуговування операцій за зазначеними договорами

- разово Збільшується на ПДВ Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на 

обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. 

Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється протягом 3-х робочих днів, після надання клієнтом повного пакету 

документів.

03
плата за розгляд комплекту документів з метою внесення змін до реєстрації 

зазначених договорів

за кожне внесення змін разово Збільшується на ПДВ Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на 

обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. 

Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється у строки, передбачені нормативними документами НБУ.

04
плата за терміновий розгляд комплекту документів з метою внесення змін до 

реєстрації зазначених договорів

за кожне внесення змін разово Збільшується на ПДВ Сплачується клієнтом при подачі повного пакету документів до АТ "Укрексімбанк" для отримання згоди на 

обслуговування операцій за кредитним договором з нерезидентом. 

Розгляд АТ "Укрексімбанк" здійснюється протягом 3-х робочих днів, після надання клієнтом повного пакету 

документів.

05 щорічна плата за обслуговування зазначених договорів

- щорічно Збільшується на ПДВ Крім договорів, реєстраційні свідоцтва за якими отримані  у грудні, а також договорів, повне погашення за якими 

відбувається у січні.Сплачується клієнтом протягом 20 календарних днів з дати видачі реєстраційного свідоцтва та 

у подальшому щороку до 20 січня.

21.11
Операції з виплати/переказу коштів з рахунків клієнтів за 

спадщиною спадкоємцям

21.11.1
Видача готівки в національній/іноземній валюті спадкоємцю за спадщиною з 

поточного рахунку клієнта/карткового рахунку клієнта без використання картки
від суми переказу разово Не потребує ПДВ

Комісія за надання послуг за договором, на підставі якого відкривався рахунок, що сплачується шляхом внесення в 

касу Банку. При цьому, якщо сума операції менше, ніж мінімально встановлений розмір комісії, то комісія 

утримується у розмірі, що дорівнює сумі операції. Інші тарифи розділів 21, 23 Тарифів Банку за РКО, передбачені 

продуктами клієнта, не застосовуються.

Тариф не застосовується для операцій з вкладного рахунку (в т.ч. рахунку вкладу на вимогу). 

21.11.2 Безготівкове перерахування коштів в національній/іноземній валюті за спадщиною 

з поточного/карткового рахунку клієнта на рахунок спадкоємця, який відкрито в 

АТ "Укрексімбанк": документи на паперових носіях. від суми переказу разово Не потребує ПДВ

Комісія за надання послуг за договором, на підставі якого відкривався рахунок, що  сплачується шляхом внесення в 

касу Банку. При цьому, якщо сума операції менше, ніж мінімально встановлений розмір комісії, то комісія 

утримується у розмірі, що дорівнює сумі операції. Інші тарифи за РКО, передбачені продуктами клієнта, не 

застосовуються.

Тариф не застосовується для операцій з вкладного рахунку (в т.ч. рахунку вкладу на вимогу).

РОЗДІЛ 22

Тарифи для фізичних осіб за операціями з іноземною 

валютою та операцій з банківськими металами

Код тарифу Назва База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

22.1 Купівля, продаж, обмін безготівкової іноземної валюти
Тариф стягується в грошовій одиниці України (перерахунок в грошову одиницю України проводиться за курсом 

Національного банку України на день здійснення операції)

22.1.1 Купівля безготівкової іноземної валюти на  валютному ринку України

від суми, витраченої на 

купівлю іноземної 

валюти 

разово Не потребує ПДВ

22.1.2 Продаж  безготівкової іноземної валюти на  валютному ринку України

01 до 30 000,00 дол.США.еквів (включно) Не потребує ПДВ

02 від 30 000,01 дол.США.еквів

22.1.3
Обмін безготівкової іноземної валюти у валютах I групи класифікатора іноземних 

валют НБУ

01 до 30 000,00 дол.США.еквів (включно) Не потребує ПДВ

02 від 30 000,01 дол.США.еквів

22.2 Операції з банківськими металами
Тарифи стягуються в грошовій одиниці України (перерахунок у грошову одиницю України проводиться за курсом 

Національного банку України на день здійснення операції)

01 Перерахування банківських металів в інший банк - разово Не потребує ПДВ

02 Продаж банківських металів на валютному ринку України 

від суми гривень, що 

одержана від продажу 

банківського металу

разово Не потребує ПДВ

03 За ведення поточного рахунка в банківських металах фізичної особи

за кожний рахунок

щомісяця Збільшується на ПДВ

Тариф застосовується незалежно від наявності операцій за поточним рахунком в банківських металах фізичної 

особи.

Тариф нараховується за поточний місяць у перший робочий день такого місяця.

Тариф утримується банком з поточного рахунку клієнта в національній валюті або сплачується клієнтом через касу 

банку.

1.0%, min - 100 грн

1%, min - 50 грн, max - 1 500 грн

300 грн

3 000 грн

1 500 грн

3 000 грн

1 500 грн

1 500 грн.

від суми, витраченої на 

купівлю іноземної 

валюти 

разово

разово

2 000 грн.

0.3 %, min - 100 грн.

Розмір тарифу

0.50%, min - 500 грн.

0.30%

0.20%

0.30%

0.20%


