
 

 

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

розмір плати по яких буде діяти з 01.06.2016 

 

№ 

п/п 
Назва 

Розмір 

тарифу 

База 

нарахування 

Період 

нарахування 
ПДВ 

Додаткові умови та коментарі до 

тарифу 

1 Відкриття рахунку: 
     

1.1. Поточного моновалютного 

для фізичних осіб – 

підприємців 

2000 грн. - разово не потребує 

ПДВ 

- 

1.2. Поточного мультивалютного 

для фізичних осіб – 

підприємців 

2000 грн. - разово не потребує 

ПДВ 

- 

2. Видача банкнот та монет 

необмінного залишку у 

національній валюті з 

поточних рахунків 

1% або  2% 

або 15% 

(у всіх 

випадках 

мін.20 грн.) 

Від суми 

операції 

разово не потребує 

ПДВ 

Застосуванню підлягає один із 

зазначених розмірів Тарифу із 

урахуванням  таких умов: у разі, якщо 

сума операції та аналогічних операцій за 

день не перевищує 50 000 грн., 

застосуванню підлягає Тариф у розмірі 

1% від здійснюваної операції (мін 20 

грн.); у разі, якщо сума операції та 

аналогічних операцій за день перевищує 

50 000 грн., але не перевищує 

100 000 грн., застосуванню підлягає 

Тариф у розмірі % від здійснюваної 

операції (мін 20 грн.); у разі, якщо сума 

операції та аналогічних операцій за день 

перевищує 100 000 грн., застосуванню 

підлягає Тариф у розмірі 15% від 

здійснюваної операції (мін 20 грн.) 

 

3. Розрахункове 

обслуговування поточного 

рахунку у національній 

валюті для фізичних осіб – 

підприємців 

500 грн. за кожний 

рахунок 

щомісячно не потребує 

ПДВ 

Тариф застосовується для усіх поточних 

рахунків у національній валюті, по яких 

протягом поточного місяця 

виконувалися розрахункові операції, 

окрім поточних рахунків зі спеціальним 

режимом використання. 

У вартість включено плату за: 



- приймання готівки у національній 

валюті; 

- зарахування коштів на поточні 

рахунки; 

- перерахування коштів між власними 

рахунками клієнта у межах однієї 

установи Банку. 

Плата за поточний період утримується 

договірним списанням у повному обсязі. 

Застосування тарифу починається з 

першого календарного місяця за 

місяцем, в якому відкритий рахунок. 

У випадку, якщо за поточним рахунком 

протягом 12-ти місяців поспіль клієнтом 

не здійснювалося жодної операції, 

розмір комісійної винагороди 

збільшується на 1000 грн. на період до 

здійснення клієнтом першої операції за 

поточним рахунком. Комісійна 

винагорода (з урахуванням зазначеного 

збільшення) нараховується за наявності 

залишку коштів на поточному рахунку. 

 


