
№ п/п Найменування послуг

1 Відкриття рахунку

2 Перехід Клієнта на Тарифний пакет з інших діючих тарифів ПАТ "БАНК ВОСТОК"

3
Розрахункове обслуговування Клієнта з/без підключення до систем дистанційного доступу 

«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» (за наявності оборотів на рахунку Клієнта)

4

Розрахункове обслуговування Клієнта з/без підключення до системи дистанційного доступу 

«Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг»  (без наявності оборотів на рахунку Клієнта у продовж 

останніх 6 місяців)   

5 Розрахункове обслуговування недіючих рахунків /щомісячно/ (балансові рахунки 2903) 

6 Оформлення чекової книжки за заявою Клієнта  (тільки до рахунку у національный валюті)

7 Підключення до систем дистанційного доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг»  

8
Підтвердження операцій у системі дистанційного доступу «Інтернет-Банк» за допомогою 

SMS-OTP

9
Надсилання інформаційного SMS - повідомлення на мобільний телефон клієнта,  щодо руху 

грошових коштів Клієнта

10 Послуга IP-фільтрація

11 Закриття поточного  рахунка: 

11.1 за заявою  клієнта

11.2 за ініціативою банка

12
Прийом готівки , що прийняті/інкасовані для  зарахування на власний рахунок Клієнта у ПАТ 

"БАНК ВОСТОК"

12.1
Прийом готівки  на вимогу Клієнта, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу

12.2
Прийом готівки  від Клієнта, що інкасована для зарахування на рахунки в інші банки

13 Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок

14
Зняття готівки з рахунку для виплати заробітної плати, покриття витрат осіб, що виїжджають 

у закордонне відрядження, та інших потреб 

15 Переказ безготівкових коштів у межах Банку (тільки з рахунку у національній валюті)

16 Переказ безготівкових коштів за межі Банку 

16.1
платіжним дорученням на паперовому носії в операційний час(в т.ч. згідно Заяви на закриття 

рахунку) 
 3

16.2 по системі дистанційного доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» в операційний час 
3

16.3
Виконання платіжного доручення в позаопераційний час надісланий за допомогою систем 

дистанційного доступу «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» 
3

16.4
Виконання платіжного доручення в позаопераційний час  на паперовому носії за один 

переказ(в т.ч. переказ коштів згідно Заяви на закриття рахунку) 
4 50,00 грн 

1

17
Уточнення призначення і реквізитів платежу по письмовій заяві Клієнта після вчинення 

операції

18 Видача виписок по рахунках:

18.1
Один раз на місяць. Надається  з 01 по 10 число місяця з інформацією по рахунках за 

попередній календарний місяць. 

18.2 щодня по всіх рахунках клієнта

18.3 за індивідуальною вимогою клієнта за 1 дату

18.4 надання дублікатів виписок по рахунках за 1 дату за письмовою заявою Клієнта

19 Видача довідок:

входить у вартість розрахункового  обслуговування 

рахунку

30,00 грн
.2

входить у вартість розрахункового  обслуговування 

рахунку

28 грудня 2022 року №1898  

Тарифний пакет "IT - спеціаліст"
1 спец

Для фізичних осіб - підприємців, що здійснюють свою діяльність в сфері IT-індустрії

в національній та/або іноземній валютах 

1,00 грн.
1

входить у вартість відкриття рахунку

50,00 грн. в місяць
 2

20,00 грн. в місяць, але не більше залишку на рахунку 
2

10,00 грн (або еквівалент 10,00 грн. на день списання 

за курсом НБУ). У разі, якщо залишок на цьому 

недіючому рахунку менший, ніж 10 грн., комісія за його 

обслуговування встановлюється у розмірі залишку 

коштів на поточному рахунку

250,00 грн
.1

безкоштовно.
1

Тариф

Тарифи без ПДВ 

входить у вартість відкриття рахунку

500,00 грн, але не більше залишку на рахунку.

0,3%
7

входить у вартість відкриття рахунку

0,5 % від суми
 1

0,3%
7

0,3%
7

входить у вартість відкриття рахунку

30,00 грн
.1

від 0,01 до 100 000,00 грн - 3,00грн 
1                                  

від 100 000,01 грн - 15,00 грн.
1

50,00 грн.
1

15,00 грн.
1

 входить у вартість відкриття рахунку

50,00 грн. в місяць

10,00 грн.

30,00 грн.

Додаток 16 до наказу  ПАТ "БАНК ВОСТОК" 



19.1

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів {(про відкриття /закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на 

рахунках, про підтвердження сплати статутного фонду, про підтверждення, що переказ не за 

рахунок/за рахунок кредитних коштів), про наявність / відсутність кредитів, про рух коштів за 

період, про офіційний курс гривні до іноземної валюти, про стан розрахунків тощо)} у разі 

оформлення запиту по системі «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» у розділі автоматичних 

довідок                              

19.2

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів {(про відкриття /закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на 

рахунках, про підтвердження сплати статутного фонду, про підтверждення, що переказ не за 

рахунок/за рахунок кредитних коштів), про наявність / відсутність кредитів, про рух коштів за 

період, про офіційний курс гривні до іноземної валюти, про стан розрахунків тощо)} у разі 

оформлення запиту по системі «Інтернет-Банк»/«Smartphone-Банкінг» 

19.3

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів {(про відкриття /закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на 

рахунках, про підтвердження сплати статутного фонду, про підтверждення, що переказ не за 

рахунок/за рахунок кредитних коштів), про наявність / відсутність кредитів, про рух коштів за 

період, про офіційний курс гривні до іноземної валюти, про стан розрахунків тощо)} у разі 

оформлення запиту на паперовому носії 

19.4 Надання власнику рахунка довідок про закриття рахунків (у день закриття рахунку)

19.5

Надання довідок власнику рахунка, що стосуються розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів англійською мовою у разі оформлення запиту по системі «Інтернет-

Банк»/«Smartphone-Банкінг», або на паперовому носії

19.6 Надання дублікатів довідок власнику рахунка

20 Продаж іноземної валюти (вільна, або обов'язкова) на міжбанківському валютному ринку

21 Повернення одержувачем, або банком помилково зарахованих коштів

№п/п
Сума без

ПДВ, грн.

Сума

ПДВ, грн.

Сума з ПДВ, 

грн.

83,33 16,67 100,00

333,33 66,67 400,00

1 спец

1

2

3

4

7

Для фізичних осіб - підприємців, що здійснюють свою діяльність в сфері IT-індустрії та мають наступні види діяльності за класифікатором КВЕД:                                                                                                                                                                                                                          

58.21  видання комп'ютерних ігор для всіх платформ

58.29  Видання іншого програмного забезпечення

62.01  Комп'ютерне програмування

62.02 (72.10.0) Консультування з питань інформатизації                                                                                                                                                                                                                                                                    

62.03   Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням                                                                                                                                                                                                                                                      

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем                                                                                                                                                                                                                   

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність                                                                                                                                                                                  

63.12 Веб-портали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

72.21.0  розроблення стандартного програмного забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                 

72.22.0  Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення                                                                                                                                                                                                                    

72.40.0  Діяльність, пов'язана з банками даних                                                                                                                                                                                                                                                                                         

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

74.20 Діяльність у сфері фотографії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

74.30 Надання послуг перекладу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

100,00 грн
.1

83,33 500,00
 - «Інтернет-Банк» 

Згідно з тарифами за переказами коштів у відповідних 

валютах

Тарифи з ПДВ 

Найменування послуг

0,1%

входить у вартість  обслуговування рахунку

300,00 грн.
1

500,00 грн.
1

50,00 грн
 1

200,00 грн
 1

якщо інше не передбачено договором інкасації

Нарахування відсотків  на щоденний  залишок по рахункам  клієнтів здійснюється за відсотковою ставкой 0,0%  річних,  якщо інше не передбачено 

договором.

Усі комісії утримуються у національній валюті України по курсу НБУ на день утримання, якщо інше не передбачено Тарифами/договором.

Пересилання документів спецзв'язком:

Операції, що не зазначені в Тарифному пакеті "IT - спеціаліст" для фізичних осіб - підприємців, що здійснюють свою діяльність в сфері IT-індустрії в 

національній та/або іноземній валютах здійснюються згідно Тарифам ПАТ "БАНК ВОСТОК" на послуги, які надаються  Фізичним особам-підприємцям (крім 

нерезидентів-інвесторів) у національній валюті та фізичним особам-підприємцям в іноземній валюті

- у межах України

за межі України

платежі виконуються у  операційний час з 9-00 до 18-00 (за київським часом)

Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, виконуються не пізніше наступного операційного 

дня              

оплата за послугу здійснюється у день надання послуги

оплата за послугу здійснюється один раз на місяць ( у останній операційний день банку)

22

23

Реєстрація одного токена:

416,67


