
10 Зарахування коштів на поточні рахунки, які надійшли на рахунок у безготівковій формі Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

13
Зарахування коштів для моряків або членів їх сімей, які надійшла на поточні рахунки в 
безготівковій формі в доларах США або Євро, за умови наявності договору з морською 
компанією на виплату заробітної плати          

Згідно умов договору

14 Комісія іноземного банку при зарахуванні коштів на поточний рахунок                                                         Згідно тарифів банка – кореспондента

15 Видача готівки з поточного рахунку

15.1  - у доларах США, Євро 1,0 % від суми за курсом НБУ**

15.2  - в інших валютах 3 % від суми за курсом НБУ**

18
Видача готівки для моряків або членів їх сімей, яка надійшла на поточні рахунки в 
безготівковій формі в доларах США або Євро, за умови наявності договору з морською 
компанією на виплату заробітної плати  

Згідно умов договору

19 Видача готівки, яка надійшла на рахунки в безготівковій формі для моряків

19.1  - у доларах США, Євро 0,3% від суми за курсом НБУ**

19.2  - в інших валютах 2 % від суми за курсом НБУ**

28 Переказ коштів з поточних рахунків на рахунки в інші банки  
0,5 %  від суми за курсом НБУ**, з урахуванням 

мінімальних та максимальних сум:

28.1 Переказ у доларах США (USD) min 25 USD, max 500 USD

28.2 Переказ у євро (EUR) min 25 EUR, max 500 EUR

28.3 Переказ у англійських фунтах стерлінгів (GBP) min 50 USD, max 500 USD

28.4 Переказ у швейцарських франках (CHF) min 40 USD, max 500 USD

28.5 Переказ у японських єнах (JPY) min 70 USD, max 500 USD

28.6 Переказ у російських рублях (RUB) min 50 USD, max 500 USD

29
Опція FULL PAY*******
(дана комісія відноситься виключно до переказів в дол. США та утримується з 
відправника додатково до суми комісії за здійснення переказу)

30 USD**

30 Перевірка документів для здійснення переказу на рахунки в інші банки******:

30.1  - у сумі до 30 000 грн. за курсом НБУ** 25 USD

30.2  - у сумі від 30 000,01 грн. за курсом НБУ** 50 USD

31

Перевірка документів та надсилання запиту до Національного банку в електронному 
вигляді з метою проведення фізичною особою (заявником)
валютної  розрахункової операціі  або валютної операції з метою подальшого 
розрахунку з використанням АІС “Е-ліміти” на підставі письмового звернення клієнта

1500 грн. без ПДВ

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ/ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

*******FULL PAY – кодове позначення виду тарифу, встановлене банками кореспондентами. Комісія сплачується відправником коштів, отримувач отримує 
повну суму відправленого платежу, без зняття комісії з боку банків корреспондентів.

**використовується курс НБУ на дату проведення операції

******Тариф діє до 31.12.2021 р. (включно)


