
Тарифи комісійної винагороди АТ "Укрексімбанк" за обслуговування корпоративних платіжних карток в 

рамках тарифних пакетів для клієнтів малого та середнього бізнесу, які працюють на умовах приєднання 

до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг 

 (ТП "Універсальний", ТП "ЕКСІМ", ТП "Неприбутковий", ТП "On-line") 

Код 

тарифу 
Назва Розмір тарифу 

База 

нарахуван

ня 

Період 

нарахуван

ня 

ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу 

3.2. Відкриття та обслуговування карткових 

рахунків в національній або іноземній валюті за 

міжнародними корпоративними платіжними 

картками для фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності 

        Тарифи, передбачені підпунктом 3.2 стягуються у 

грошовій одиниці України  (перерахунок у грошову 

одиницю України проводиться за курсом 

Національного банку України). 

У розрахункове обслуговування карткового рахунку 

протягом строку дії картки на ім'я власника рахунку 

(пп.3.2.1.1-3.2.1.2) включено плату за: 

- відкриття карткового рахунку; 

- безготівкові зарахування коштів на картковий 

рахунок; 

- приймання готівки для поповнення карткового 

рахунку; 

- проведення розрахунків за оплату товарів/послуг із 

використанням картки; 

- надання в Банку місячної виписки (за останній 

звітний період) по картковому рахунку на 

паперовому носії; 

- надання місячної виписки по картковому рахунку в 

транзакційних терміналах 1 раз на день; 

- переказ коштів з карткового рахунку на власні 

рахунки СПД у системі Банку, в тому числі за 

дорученням в електронному вигляді; 

- розподіл доступної суми в межах карткового 

рахунку, в т.ч. за дорученням в електронному 

вигляді; 

- надання виписки по картковому рахунку в 

банкоматі, транзакційному або платіжному терміналі 

Банку (залишок) 1 раз на день. 

3.2.1. Розрахункове обслуговування рахунків           
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3.2.1.1 Розрахункове обслуговування рахунку 

протягом строку дії картки (2 роки) на 

ім'я власника рахунку 

          

01 Visa Business, MasterCard Business 200 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

 Випуск корпоративної карти є обов'язковою умовою 

Тарифного пакету ТП «On-line» 

02 Mastercard Corporate 750 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

03 Visa Platinum  3 500 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

04 Visa Infinite 10 000 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.1.2 Розрахункове обслуговування рахунку 

протягом дії картки (2 роки) класу 

Business іншої платіжної системи на 

ім'я довіреної особи 

100 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.1.3 Розрахункове обслуговування рахунку 

протягом дії додаткової картки (2 

роки) на ім'я власника рахунку/ 

довіреної особи власника рахунку: 

        Клас додаткової картки не може бути вище класу 

основної картки. 

01 Visa Business, MasterCard Business 100 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

 02 Mastercard Corporate 250 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

03 Visa Platinum  1 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

04 Visa Infinite 1 грн.     Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.2. Видача готівки           

3.2.2.1 Видача готівки:           

01 у Банку  з використанням картки 0,8% від суми, 

мін. 5 грн. 

- разово Не потребує 

ПДВ 

  

02 у Банку  без використання картки 1% від суми, 

мін. 5 грн. 

- - Не потребує 

ПДВ 
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03 в інших банках України 1,5% від суми 

+ 7 грн. 

- - Не потребує 

ПДВ 

  

04 за межами України 2% від суми + 

3 USD 

- разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.3. Послуги платіжної системи за кордоном           

3.2.3.1 Термінова видача готівки за кордоном Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1%  

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.3.2 Термінове оформлення картки за 

кордоном  

Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1%  

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.3.3 Додаткова авторизація транзакцій за 

кордоном 

Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1%  

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

Авторизація транзакцій за кордоном за допомогою 

телексу, e-mail, інших технічних засобів. 

3.2.4. Послуги супроводження карткових 

рахунків 

          

3.3.4.1 Проведення розрахунків по картковим 

рахункам не у валюті рахунку 

1% від суми разово Не потребує 

ПДВ 

Проведення розрахунків не у валюті рахунку 

здійснюється за комерційним курсом Банку 

3.2.4.2 Переказ коштів з карткового рахунку:         Для корпоративних карток здійснюється виключно у 

валюті рахунку, виключно між власними рахунками 

СПД. 

Переказ в межах Банку не тарифікується. 

01 у межах України:           

01.01 за платіжним дорученням клієнта у 

письмовому вигляді 

1%,              

мін. 20 грн., 

макс. 500 грн. 

від суми 

переказу 

разово Не потребує 

ПДВ 

Не застосовується для операцій щодо переказу 

коштів у межах програми «Разом за життя» і 

програми допомоги Збройним силам України. 

01.02 за платіжним дорученням клієнта в 

електронному вигляді 

0,2%,           

мін. 0,9 грн., 

макс. 300 грн. 

від суми 

переказу 

разово Не потребує 

ПДВ 

Здійснюється за умови укладання Договору про 

розрахункове обслуговування за допомогою системи 

iFOBs (за наявності технічної можливості для 

здійснення такого переказу). 
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3.2.4.3 Запит про здійснення проведеного 

платежу з карткового рахунку з 

використанням або без використання 

картки за клопотанням клієнта 

300 грн.  за 

операцію 

разово Не потребує 

ПДВ 

Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки 

Банком буде доведено правомірність списання 

коштів за здійснену операцію та прийняте рішення 

не сплачувати клієнту кошти по здійсненій 

розрахунковій операції. 

3.2.4.4 Надання виписки по картковому 

рахунку в електронному вигляді 

засобами електронного зв’язку: 

        Надання виписки по картковому рахунку на 

паперовому носії здійснюється за тарифом за 

надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим 

обслуговуванням. 

01 про 10 останніх операцій за допомогою 

Банкоматів Банку 15 грн. 

15 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

02 про залишок коштів за допомогою 

Банкоматів  Банку (більше 1-го разу на 

день) 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

03 про залишок коштів за допомогою 

Банкоматів інших банків України 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

04 шляхом надіслання на Номер мобільного 

телефону 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.5. Інші послуги, які пов'язані з 

обслуговуванням платіжних карток 

          

3.2.5.1 Оформлення дублікату Картки в 

зв'язку з заміною (за ініціативою 

Клієнта) 

100 грн. - разово Не потребує  

ПДВ 

Не застосовується у разі випуску дублікату Картки 

за ініціативою Банку. 

3.2.5.2 Зміна ПІН-коду (більше 1 разу на 

календарний місяць) 

10 грн. за 1 зміну разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.2.5.3 Оформлення і доставка Карток за 

адресами Держателів 

1 000 грн. за кожну 

картку 

разово Збільшується 

на ПДВ 

Застосовується додатково до тарифів за п.3.2.1.1-

3.2.1.3. Застосовується для всіх карток, окрім карток 

класу Platinum, Infinite. 

3.2.5.4 Оформлення і видача Карток у 

Головному банку протягом 8 робочих 

годин 

500 грн. за кожну 

картку 

разово Не потребує 

ПДВ 

Застосовується додатково до тарифів за п.3.2.1.1-

3.2.1.3. Застосовується для всіх карток, окрім карток 

класу Platinum, Infinite. 
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3.3. Відкриття та обслуговування карткових 

рахунків в національній або іноземній валюті за 

міжнародними корпоративними платіжними 

картками для суб'єктів господарювання / інших 

банків 

        Тарифи, передбачені підпунктом 3.3 стягуються у 

грошовій одиниці України  (перерахунок у грошову 

одиницю України проводиться за курсом 

Національного банку України). 

Приймання готівки для поповнення корпоративного 

карткового рахунку здійснюється виключно без 

використання картки. 

У розрахункове обслуговування карткового рахунку 

протягом дії картки на ім'я довіреної особи 

(п.3.3.1.1) включено плату за: 

- відкриття карткового рахунку; 

- безготівкові зарахування коштів на картковий 

рахунок; 

- приймання готівки для поповнення карткового 

рахунку; 

- проведення розрахунків за оплату товарів/послуг із 

використанням картки; 

- надання в Банку місячної виписки (за останній 

звітний період) по картковому рахунку на 

паперовому носії; 

- надання місячної виписки по картковому рахунку в 

транзакційних терміналах 1 раз на день; 

- переказ коштів з карткового рахунку на власні 

рахунки Організації у системі Банку, в тому числі за 

дорученням в електронному вигляді; 

- розподіл доступної суми в межах карткового 

рахунку, в т.ч. за дорученням в електронному 

вигляді; 

- надання виписки по картковому рахунку в 

банкоматі, транзакційному або платіжному терміналі 

Банку (залишок) 1 раз на день. 

3.3.1. Розрахункове обслуговування рахунків           

3.3.1.1 Розрахункове обслуговування 

рахунку протягом дії картки (2 

роки) на ім'я довіреної особи: 

          

01 Visa Business, MasterCard Business 200 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

02 Mastercard Corporate 750 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 
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03 Visa Platinum 3 500 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

04 Visa Infinite 10 000 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.1.2 Розрахункове обслуговування 

рахунку протягом дії картки (2 

роки) класу Business іншої 

платіжної системи на ім'я довіреної 

особи 

100 грн. - разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.2. Видача готівки           

3.3.2.1 Видача готівки:           

01 у Банку  з використанням картки 1% від суми, 

мін. 5 грн. 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

02 у Банку  без використання картки 1,2% від суми, 

мін. 5 грн. 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

03 в інших банках України 1,5% від суми 

+ 7 грн. 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

04 за межами України 2% від суми + 

3 USD 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.3. Послуги платіжної системи за кордоном           

3.3.3.1 Термінова видача готівки за 

кордоном 

Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1% 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.3.2 Термінове оформлення картки за 

кордоном  

Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1%  

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.3.3 Додаткова авторизація транзакцій 

за кордоном 

Сума згідно з 

рахунком 

платіжної 

системи +1% 

від суми разово Не потребує 

ПДВ 

Авторизація транзакцій за кордоном за допомогою 

телексу, e-mail, інших технічних засобів. 
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3.3.4. Послуги супроводження карткових 

рахунків 

          

3.3.4.1 Проведення розрахунків по 

картковим рахункам не у валюті 

рахунку 

1% від суми разово Не потребує 

ПДВ 

Проведення розрахунків не у валюті рахунку 

здійснюється за комерційним курсом Банку,  у 

межах України виключно у національній валюті. 

3.3.4.2 Переказ коштів з карткового 

рахунку у межах України: 

        Переказ коштів з карткового рахунку проводиться 

виключно у валюті рахунку, виключно між власними 

рахунками Організації. Переказ в межах Банку не 

тарифікується. 

01 за платіжним дорученням клієнта у 

письмовому вигляді 

0,5%,           

мін. 20 грн., 

макс. 500 грн. 

від суми 

переказу 

разово Не потребує 

ПДВ 

Не застосовується для операцій щодо переказу 

коштів у межах програми «Разом за життя» і 

програми допомоги Збройним силам України. 

02 за платіжним дорученням клієнта в 

електронному вигляді 

0,2%,           

мін. 5 грн., 

макс. 300 грн. 

від суми 

переказу 

разово Не потребує 

ПДВ 

Здійснюється за умови укладання Договору про 

розрахункове обслуговування за допомогою системи 

iFOBS (за наявності технічної можливості для 

здійснення такого переказу). 

3.3.4.3 Запит про здійснення проведеного 

платежу з карткового рахунку з 

використанням або без 

використання картки за 

клопотанням клієнта 

300 грн.  за 

операцію 

разово Не потребує 

ПДВ 

Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки 

Банком буде доведено правомірність списання 

коштів за здійснену операцію та прийняте рішення 

не сплачувати клієнту кошти по здійсненій 

розрахунковій операції 

3.3.4.4 Надання виписки по картковому 

рахунку в електронному вигляді 

засобами електронного зв’язку: 

        Надання виписки по картковому рахунку на 

паперовому носії здійснюється за тарифом за 

надання довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим 

обслуговуванням. 

01 про 10 останніх операцій за допомогою 

Банкоматів Банку 

15 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

02 про залишок коштів за допомогою 

Банкоматів  Банку (більше 1-го разу на 

день) 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

03 про залишок коштів за допомогою 

Банкоматів інших банків України 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 
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04 шляхом надіслання на Номер мобільного 

телефону 

10 грн. за кожну 

виписку 

разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.5. Інші послуги, які пов'язані з 

обслуговуванням платіжних карток 

          

3.3.5.1 Оформлення дублікату Картки в 

зв'язку з заміною (за ініціативою 

Клієнта) 

100 грн. за кожну 

картку 

разово Не потребує  

ПДВ 

Не застосовується у разі випуску дублікату Картки 

за ініціативою Банку. 

3.3.5.2 Зміна ПІН-коду (більше 1 разу на 

календарний місяць) 

10 грн. за 1 зміну разово Не потребує 

ПДВ 

  

3.3.5.3 Оформлення і доставка Карток за 

адресами Держателів 

1 000 грн. за кожну 

картку 

разово Збільшується 

на ПДВ 

Застосовується додатково до тарифів за п.3.3.1. 

3.3.5.4 Оформлення і видача Карток у 

Головному банку протягом 8 

робочих годин 

500 грн. за кожну 

картку 

разово Не потребує 

ПДВ 

Застосовується додатково до тарифів за п.3.3.1. 
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