
1 Переказ готівки в національній валюті без відкриття рахунку:                                       

1.1  - на рахунки, що відкриті в інших банках 1,5 % від суми, min 20 грн. 

1.2  - на рахунки юридичних осіб (у т.ч. СПД) - клієнтів банку 1 % від суми, min 20 грн. 

2
Переказ готівки в національній валюті без відкриття рахунку за контрактну форму 

навчання на користь юридичної особи
0,8 % від суми, min 20 грн. 

3
Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку за інформаційні послуги, що 

надаються державними установами, як держмито, штрафи, платежі в бюджети всіх рівнів
1 % від суми, min 20 грн.

4
Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку як сплата платежів, що 

пов`язані з нотаріальним засвідченням
1 % від суми, min 20 грн.

5
Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь Благодійний фонд 

"Милосердя Віктор"
0,10 грн. 

6
Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь Благодійний фонд 

«Повернись живим»
безкоштовно

7
Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на спеціальний рахунок для 

збору коштів на підтримку Збройних Сил України - «Підтримка армії»
безкоштовно

8
Переказ готівки в національній валюті без відкриття рахунку на користь юридичних осіб (у 

т.ч. СПД), з якими укладена угода на обслуговування
Згідно угоди

9

Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь*: ТОВ "АЛЬ-

КАРІМ",

ТОВ "АЛЬКОР-S", ТОВ "БЛАГО-ІНВЕСТ ПЛЮС", ТОВ "ВАЛЕО-ІНВЕСТ", ТОВ "ГЛОРІ 

ПЛЮС", ТОВ "ДІАНА-ПЛЮС" , ТОВ "КАДОР" , ТОВ "МІРА", ПП  "ІНТЕРІНВЕСТСТРОЙ", 

ТОВ "АРТ КОНСТРАКШЕН", ТОВ "ЕМІР-СТРОЙ", ТОВ "КАДОРР-КАМАНІНА", ДОГОВОРУ 

ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 08/12/2015 ВІД 08.12.2015 МІЖ ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАДОРР-КАМАНІНА" ТА ГРОМАДСЬКОЮ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІНВАЛІДІВ "ДОПОМОГА ТА ЗАХИСТ", ТОВ «Бізнес інвест буд», ТОВ 

"КАДОРР-УКРАЇНА ПЛЮС" 

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно)

0,25 % від суми, min 20 грн.

10

Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь*:

ТОВ "МАРКОН-КИЇВ", ТОВ "КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС", Договору про спільну діяльність від 

03.04.2019 № 03/04-19-уповноважена особа ТОВ «Альматін –Київ плюс»,

ТОВ «Альматін –Київ плюс»

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно)

0,25 % від суми, min 20 грн.

11

Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь: 

ТОВ "НД-Україна", 

ТОВ "Стріт Авто",  

ТОВ "АІС АЗЧ МАРКЕТ",

ТОВ "ЕТУАЛЬ-АВТО", 

ІП "АІС-ЗАХІД",

ІП "АІС-ХАРКІВ", 

ІП "АІС-АВТОЦЕНТР", 

ДП ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ МАКС ЛЛС" "АВТОІНВЕСТСТРОЙ-СУМИ", 

ДПІІ "АВТОІНВЕСТСТРОЙ-ЖИТОМИР",

ІП "АІС-МИКОЛАЇВ",

ПІІ "АВТОМОБІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО АВТОІНВЕСТСТРОЙ-ЧЕРКАСИ", 

ПІІ "АВТОІНВЕСТСТРОЙ-БРОК",

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС»,

ТОВ «ІТ-УКРАЇНА»,

ФОП Поляков В.Л., ФОП Полякова І. Л., ФОП Поляков Д. С., ФОП Жулід С.І., ФОП Жулід 

О.В., ФОП Моргунова А.C. 

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно) 

0,3% від суми,

 min 20 грн.

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

БАНКІВСЬКІ  ТАРИФИ  БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

ПЛАТЕЖІ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ЗА ДОРУЧЕННЯМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ



12

Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь*: 

ПП "СТАР ТРЕЙД 1", ДП "ІДЕАЛ - ДИСТРИБУЦІЯ", ПП "ПАРТРЕЙД", 

ПП "ТАБАК ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "СИГАРНИЙ ДІМ ФОРТУНА", ПП "ФОРТУНА-ТЮТЮН", 

ФОП Галак Вікторія Василівна, ФОП Захарова Оксана Ігорівна, ФОП Погорєлов Вячеслав 

Іванович, ФОП Порхун Світлана Володимирівна, ФОП Гаврилюк Марина Олегівна, ФОП 

Гурінчик Дмитро Олександрович, ФОП Заводовський Владислав Сергійович, ФОП Бандура 

Олег Іванович, ФОП Глушков Валерій Іванович, ФОП Пікульський Сергій Юрійович, ФОП 

Юркова Світлана Олександрівна, ФОП Вітвицька Ганна Володимирівна,  ФОП Риженко 

Андрій Ігорович, ФОП Кулешов Олег Ігорович, ФОП Бобикін Євген Олександрович, ФОП 

Патя Андрій Миколайович, ФОП Лементарева Юлія Сергіївна, ФОП Стоян Олена 

Іванівна,ФОП Сухініна Ольга Анатоліївна, ФОП Міхалуник Оксана Петрівна, ФОП Тищенко 

Оксана Олександрівна, ПП «ФТФ» , ФОП Мельник Ганна Петрівна, ФОП Лантвіт Наталія 

Анатоліївна, ФОП Огродюк Віктор Степанович, ФОП Шепталіна Ірина Владіславівна, ФОП 

Макаренко Антоніна Анатоліївна, ТОВ "ХІТ-ТРЕЙД"

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно)

0,3% від суми, min 20 грн.
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Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь*:

ТОВ "СОВІНЬОН-ЛЕНД", АТ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ",АТ "БУЛЬВАР ІНВЕСТ", ТОВ 

"ЗАРС", ТОВ "БУЛЬВАР ПРОДЖЕКТ"

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно)

0,3 % від суми, min 20 грн.

14

Переказ готівки в національній валюті  без відкриття рахунку на користь*:

ЖБК "ПАРК ФОНТАНІВ", ТОВ "БЦ ПАРК ФОНТАНІВ"

Тариф діє до 31.12.2023 р. (включно)

0,3 % від суми, min 20 грн.

15

Переказ готівки в національній валюті без відкриття рахунку на 

користь операторів телекомунікаційних послуг (ПРАТ "ВФ Україна" (Vodafone Україна), 

ПРАТ "Київстар", ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" (LifeCell), ТОВ «Інтертелеком», ПАТ "Укртелеком")**:

15.1 від 1 грн до 19,99 грн. 2 грн.

15.2 від 20 грн  до 49,99 грн. 3 грн.

15.3 від 50 грн до 79,99 грн. 4 грн.

15.4 від 80 грн до 99,99 грн. 5 грн.

15.5 від 100 грн. 6 грн.

16 Перекази за системою грошових переказів Згідно тарифів системи

17 Видача готівки, яка надійшла "до запитання" у випадку, якщо кошти були:

17.1  - зараховані з іншого банку 1,5% від суми

17.2  - переказані з рахунку відкритого в мережі ПАТ "Банк Восток" 1,0% від суми

18 Видача готівки для власників платіжних карток, які емітовані іншими банками 2,50%

19 Уточнення реквизитів платежу за письмовою заявою клієнта 10 грн.

20
Видача готівки з рахунку 2902,2909 у національній валюті в зв’язку з поверненням раніше 

перерахованих коштів 
Входить у вартість переказу

21 Видача готівки, що надійшла в якості суми відшкодування, що гарантується ФГВФО не тарифікується

22
Комісія за надання виписок по рахунках, на яких обліковується заборгованість за 

кредитним договором (якщо виписка надається частіше ніж один раз на місяць)

150 грн (без ПДВ), якщо інше не передбачено 

рішенням Кредитного комітету (комісії)

23 Комісія за підготовку, оброблення документів, пов’язаних з наданням кредитних коштів

від 0,2  до 1,5 %  (без ПДВ) від суми максимального 

ліміту, якщо інше не передбачено рішенням 

Кредитного комітету (комісії)

24

Видача готівки для моряків або членів їх сімей, яка надійшла на рахунки 2909 в 

безготівковій формі в доларах США або Євро за умови наявності договору з морською 

компанією на виплату заробітної плати  

Згідно умов договору

25
Видача готівки для моряків, яка надійшла "до запитання", в доларах США або Євро в якості 

заробітної плати моряка
0,9 % від суми

26
Видача готівки з рахунку 2902,2909 у іноземній валюті в зв’язку з поверненням раніше 

перерахованих коштів 
Входить у вартість переказу

27 Комісія іноземного банку при зарахуванні коштів на рахунок 2909                                                                   Згідно тарифів банка – кореспондента

28 Видача готівки без відкриття рахунку в іноземній валюті 

28.1 -  у доларах США, Євро   
1,5 % від суми за курсом НБУ на дату проведення 

операції

28.2  - в інших валютах
5% від суми за курсом НБУ на дату проведення 

операції

29
Видача готівки для власників платіжних карток, які емітовані іншими банками, дол. США, 

євро
2,50%

30
Повернення помилково зарахованих коштів, які надійшли на рахунок 2909 у безготівковій 

формі, за заявою клієнта              

0,5 %  від суми за курсом НБУ на дату переказу, з 

урахуванням мінімальних сум:

30.1 у доларах США (USD) min 25 USD

30.2 у євро (EUR) min 25 EUR

30.3 у англійських фунтах стерлінгів (GBP) min 50 USD

30.4 у швейцарських франках (CHF) min 40 USD

30.5 у японських єнах (JPY) min 70 USD

30.6 у російських рублях (RUB) min 50 USD

31 Перекази за системою грошових переказів Згідно тарифів системи

32

Будь – які розслідування та запити за вхідними або вихідними платежами, відміна або 

зміна платіжних інструкцій за вихідними платежами. Комісії інших банків сплачуються 

додатково.

USD 50  (у гривні за курсом НБУ на дату проведення 

операції)   

ПЛАТЕЖІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ  ЗА ДОРУЧЕННЯМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

**У випадку помилки в номері не більше, ніж на 3 цифри та наявності коштів на рахунку, на який вони були помилково зараховані, протягом поточної доби 

можливе оформлення  заявки на перенесення сплачених коштів з одного номера на інший в межах одного оператора. Детальніше за номером 0800307010.



33 Видача дублікатів касових документів, за шт. 10 грн.

34 Розмін купюр на малі та/або великі (тільки національна валюта) 1% від суми min. 10 грн.

35 Обмін готівкових коштів

2 % від гривневого еквіваленту за курсом НБУ  суми 

предїявленої до обміну (курс НБУ на день 

проведення операції)

36 Сортування, перерахунок та пакування грошових коштів без внесення коштів на рахунок 0,1 % min 100 грн

37 Надання дублікатів  кредитних договорів, договорів застави та інших, за заявою клієнта 50 грн. 

38
Надання довідок інформаційного характеру, про наявність/відсутність кредитної 

заборгованності за заявою клієнта
50 грн. 

39
Надання виписок/дублікатів виписок за кредитними  рахунками (у разі погашення 

заборгованності), за заявою клієнта
10 грн. 

40
Прийом  цінностей на відповідальне зберігання, якщо  цінності, що були передані 

нотаріусом, вилученні з сейфу при примусовому відкритті у випадку смерті Клієнта
30,00 грн. в день, у т.ч. ПДВ

41 Надання консультації щодо банківських послуг 500 грн, у т.ч. ПДВ

**використовується курс НБУ на дату проведення операції

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ      

ІНШІ      


