
№п/п

3

3.1

3.2

3.3

3.4

5

6

6.1

6.2

6.3

Надання довідок власнику рахунка , що 

стосуються розрахунково-касового 

обслуговування (про відкриття /закриття та 

наявність рахунків,  залишків коштів на 

рахунках, відсутність чи наявність кредитів, 

про стан розрахунків тощо)

500,00 грн 
1

 Переказ іноземної валюти згідно заяви 

(платіжного доручення) клієнта:
2

Переказ у доларах США (USD) 
0,1%  мінімум USD 25,00 максимум USD 100,00,                  додатково 

USD 30,00 за опцію "FULL PAY" 
3

Переказ у євро (EUR)  0,1% +EUR 30,00, мах EUR 150,00 
1

Переказ у англійських фунтах стерлінгів 

(GBP) 
0,1% від суми переказу + 30,00 EUR , мах EUR 150,00 

1

За надання та/або підтвердження 

(засвідчення) вихідного SWIFT повідомлення 

, на прохання Клієнта

50,00 грн.

4

Закриття поточного  рахунка: 

- за заявою  клієнта
1 000,00грн

 1

- за ініціативою банка
500,00 грн, але не більше залишку на рахунку.

- у зв’язку з проведення реорганізації в 

межах одного банку або зміни  порядку  

бухгалтерського  обліку  рахунків клієнтів

входить до вартості обслуговування рахунку

Видача дублікатів виписок з архіву рахунка 

за термін не більш одного року від дати 

запиту 

50,00 грн.
1

Видача довідки по операціям ЗЕД

Видача довідки на прохання клієнта  або на 

запит іншого банку отриманий засобами 

електронної пошти НБУ  (за згодою клієнта 

на відповідь по запиту), про стан розрахунків 

за імпортним контрактом з метою 

переведення контракту на обслуговування в 

інший банк, або про стан розрахунків за 

експортним контрактом  (за кожен контракт 

окремо) 

Термін підготовки відповіді 

5 банківських днів:

500,00 грн.  за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД 

у кількості до 20 шт;   

700,00 грн.за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД 

у кількості від 20-ти до 49-ти шт. МД; 

1 000,00 грн.за умови, що довідка містить інформацію про реєстри 

МД у кількості від 50-ти до 100 шт. МД;

1 200,00 грн.за умови, що довідка містить інформацію про реєстри 

МД у кількості понад 100  шт. МД;

Термін підготовки відповіді 3 банківських дня:

700,00 грн. за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД 

у кількості до 20 шт;   

 900,00 грн.за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД 

у кількості від 20-ти до 49-ти. шт МД;

1 000,00 грн.за умови, що довідка містить інформацію про реєстри 

МД у кількості від 50-ти до 100 шт. МД;

1 300,00 грн. за умови, що довідка містить інформацію про реєстри 

МД у кількості понад 100 шт. МД;

Термінова відповідь не пізніше наступного дня після надання 

запиту:1 500,00 грн.(термінова відповідь, не пізніше наступного дня 

після надання запиту) 

Примітка:

Термінова відповідь (не пізніше другого дня після надання запиту) 

надається за  умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД 

у кількості до 100 шт. МД

Видача довідки /відправка запита в інший 

банк/ відповідь на запит іншого банку/ 

відповідь на запит клієнта про інформацію 

пов'язану з експортними/імпортними та 

іншими валютними операціями. У тому числі 

запити/відповіді між банками засобами 

електронної пошти НБУ (за згодою клієнта 

на відповідь по запиту, якщо це потрібно 

згідно Законодавства)            

  400,00 грн.,

(термін підготовки відповіді - 5 банківських днів);

600,00 грн., 

 (термін підготовки відповіді- 3 банківських дня);  

700,00 грн.

термінова відповідь (не пізніше наступного дня після надання запиту)            

За оформлення та/або підтвердження 

(засвідчення)платіжного доручення, заяви 

купівлі/продажу/обміну в іноземній валюті під 

час обслуговування рахунків клієнтів з їх 

ініціативи, на прохання Клієнта

50,00 грн.

2

Надання паперових виписок з рухом коштів 

по рахунках клієнта:
 

Один раз на місяць. Надається  з 01 по 10 

число місяця з інформацією по рахунках за 

попередній календарний місяць. 

входить у вартість відкриття рахунку 

щодня по всіх рахунках клієнта 50,00 грн. в місяць 
1

за індивідуальною вимогою клієнта 10,00 грн. за кожну виписку 
1

Додаток 12 до наказу  ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

28 грудня 2022 року №1898  

Найменування послуг Тариф

1

Перевірка документів для оформлення 

договорів, на підставі яких виконуються 

операції з розрахунково-касового 

обслуговування

3 000,00 грн.
1

Відкриття першого поточного рахунку 1 500,00 грн 
1

Відкриття наступних рахунків 500,00 грн.
 1

Тарифи ПАТ "БАНК ВОСТОК" на послуги,  які надаються юридичним особам - нерезидентам в іноземній валюті
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1

3
платежі виконуються у  операційний час з 9-00 до 18-00 (за київським часом).  

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, дана 

комісія відноситься виключно до переказів в доларах США та утримується з відправника додатково до суми комісії за 

здійснення переказу.

Сума комісії за кожною операцією у разі сплати готівкою округлюється до цілих значень копійок за правилами 

арифметичного округлення:

- від 0,01 - до 0,04 копійок у бік зменьшення

- від 0,05 - до 0,09 копійок у бік збільшення

оплата за послугу здійснюється у день надання послуги

9

Платіжні доручення,заяви на купівлю,продаж,обмін валюти виконуються тільки при наявності у Клієнта  документів,що є 

підставою/зобов'язанем для проведення операції (у тому числі при проведенні операції у незначному розмірі)

Обмін однієї іноземної валюти в іншу за 

комерційним курсом 
0,60%

Примітка:
3 

Розмір комісійної винагороди встановлюється від суми гривневого еквіваленту купленої/проданої валюти та 

сплачується   у гривнях

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

якщо інше не передбачено договором                                                               

Примітка:
1
 оплата за послугу здійснюється у 10 денний строк після надання послуги

Продаж  іноземної валюти(вільна, або 

обов'язкова) на міжбанківському валютному 

ринку

0,4%

 Купівля іноземної валюти на 

міжбанківському валютному ринку                                                                 
0,4%

Купівля іноземної валюти за гривню на 

аукціоні НБУ 
1%

 1

Розслідування і запити за вхідними, або 

вихідними платежами,  зміна платіжних 

інструкцій за вихідними платежами, запити 

на повернення вихідних платежів 

EUR 50,00* (комісії інших банків ,за наявності, сплачуються 

додатково)

Суми комісій  сплачуються клієнтом у гривнях за  офіційним  курсом 

НБУ на дату відправлення запиту іноземному банку або на дату 

сплати комісії іншого банку, відповідно

Операції на валютному ринку 
3

Зарахування валютних коштів на рахунки 

клієнтів
Входить у вартість ведення рахунків

Переказ безготівкових коштів у межах 

Банку,у випадку перерахування коштів на 

власні рахунки,або на внутрибанківські для 

сплати банківської комісії

входить у вартість розрахункового обслуговування рахунку 

Переказ безготівкових коштів у межах Банку 

на рахунки іншіх Клієнтів Банку: у сумі до 

екв. 1 млн. грн. за платіж                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

0,1% мін 500,00 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

у сумі від екв. 1 млн. грн. за платіж        0,2%, але не більш  4 000,00 грн. 

Переказ у швейцарських франках (CHF) USD 40,00 
1

Комісії ПАТ «БАНК ВОСТОК» за переказами в іноземній валюті включають компенсацію витрат ПАТ «Банк Восток», в тому 

числі за комісіями його банків-кореспондентів. Сума платежу, що отримується бенефіціаром, може бути зменшена на суму 

комісій третіх банків 

Переказ у японських єнах (JPY) USD 90,00
 1

Переказ у російських рублях (RUВ) 0,1%  min USD 30,00 max. USD 100,00 
1

Переказ у білоруських рублях (BYR) USD 25,00 
1

Переказ у польських злотах (PLN) USD 40,00 
1

Переказ у китайських юанях (CNY) USD 50,00 
1

Примітка:
 2 

Суми комісій  сплачуються наказодавцем у  гривнях  за офіційним курсом НБУ  на дату переказу (крім переказів 

за рахунок беніфіціару)


