
1 Відкриття та ведення поточного рахунку 1 грн.

2 Відкриття та ведення депозитного рахунку Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

3 Відкриття поточного рахунку в зв’язку зі зміною резидентності Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

4 Відкриття та ведення поточного рахунку для зарахування пенсій та соціальних виплат Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

5
Відкриття та ведення поточного рахунку з метою відправки/отримання переказу за 
системою грошових переказів

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

6
Відкриття та ведення поточного рахунку для зарахування сум відшкодування, що 
гарантується ФГВФО

0,01 грн.

7 Розрахункове обслуговування недіючих поточних рахунків                                                                                          

200,00 грн.
У разі, якщо залишок на цьому недіючому рахунку 

менший, ніж 200,00 грн., комісія за його 
обслуговування встановлюється у розмірі залишку 

коштів на поточному рахунку*

8 Відкриття та проведення розрахунків за договорами умовного зберігання (ескроу) Згідно договору

9
Поповнення поточного рахунку (власником рахунку або іншою особою) у готівковій 
формі 

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

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

11
Поповнення депозитного рахунку (власником рахунку або іншою особою) у готівковій 
формі 

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

12
Зарахування коштів на депозитний рахунок з рахунку, що відкрито в ПАТ "Банк 
Восток", якщо кошти на цей рахунок надійшли:

12.1  -          у готівковій формі Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

12.2  -         у безготівковій формі з рахунків ПАТ "Банк Восток" Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

12.3  -         у безготівковій формі з рахунків інших банків 0,6% від суми  

13
Зарахування коштів на депозитний рахунок у безготівковій формі з рахунків, що 
відкрито в інших банках

0,6% від суми  

14
Зарахування  коштів на пенсійні або соціальні поточні рахунки, що надійшли від органів 
ПФ, УТЗН та ДСЗ (Державна служба зайнятості) та ФСС (Фонд соціального 
страхування)         

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку 

15
Безготівкове поповнення пенсійного (соціального) рахунку від юридичних осіб, СПД та 
з рахунків фізичних осіб (Крім органів ПФ, УСЗН, ДСЗ та ФСС)

0,5 % від суми

16 Видача готівки з поточного рахунку 1,0% від суми

17
Видача готівки з поточного рахунку, яка надійшла у безготівковій формі з позичкових 
рахунків, що відкриті в ПАТ "Банк Восток":

17.1  -          у сумі до 150 000 грн. 0,5% від суми

17.2  -         у сумі від 150 000 грн. 0,3 % від суми

18
Видача готівки з поточного рахунку, що надійшла в якості суми відшкодування, що 
гарантується ФГВФО

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

19
Видача готівкових коштів з поточного рахунку, які надійшли  у безготівковій формі з 
продажу валюти на МВР (якщо валюта була внесена готівкою на поточний рахунок або 
перерахована з депозитного рахунку, в т.ч. відсотки за депозитними договорами)

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

20
Видача готівкових коштів з поточного рахунку (у зв’язку із закінченням строку дії 
депозитного договору або його достроковим розірванням) або з депозитного рахунку 
(при частковому зменшені):

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

21
Видача готівкових коштів з поточного рахкунку при переказі відсотків за депозитним 
договором на поточний рахунок (в мережі ПАТ «Банк Восток»)

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

22
Видача готівкових коштів, які надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі у 
зв’язку з поверненням платежу у випадку, якщо кошти були внесені на поточний 
рахунок готівкою

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

23
Видача готівкових коштів з поточного рахунку для зарахування пенсій та соціальних 
витрат

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

24
Видача готівкових коштів, які надійшли на поточний рахунок у безготівковій формі за 
системою грошових переказів

Згідно тарифів системи

25

Видача готівки, яка надійшла на рахунки в безготівковій формі у якості розрахунку за 
об’єкт нерухомості та ін. по договору купівлі продажу з рахунку фізичної особи, 
відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (у випадку, якщо кошти на рахунок, з якого 
здійснюється переказ, були внесені готівкою)

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ/ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

ФІЗИЧНІ ОСОБИ



26
Видача готівки, яка була внесена на рахунок готівкою третьою особою в якості 
розрахунку за об’єкт нерухомості та ін. по договору купівлі продажу:

26.1  -      у сумі до 600 000 грн. 700 грн.

26.2  -      у сумі від 600 000 грн. до 1 000 000 грн. 1000 грн.

26.3  -      у сумі від 1 000 000 грн. 1500 грн.

27
Повернення помилково зарахованих коштів, які надійшли на поточний/депозитний 
рахунок у безготівковій формі            

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

28 Здійснення операцій у системі Інтернет-банкінг для фізичних осіб ПАТ "Банк Восток"
згідно тарифів на підключення, обслуговування і 
проведення операцій у системі Інтернет-банкінг

29 Переказ коштів з поточних рахунків на рахунки в інші банки
1,0 % від суми (min 20 грн., max 1000 грн.)

за кожен платіж

30
Переказ коштів з поточних рахунків на рахунки фізичних осіб, юридичних осіб та СПД 
– клієнтів банку       

0,5 % від суми (min 10 грн., max 1000 грн.)
за кожен платіж

30.1

Переказ готівки в національній валюті  з поточних рахунків фізичних осіб 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"
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно)

0,5 % від суми
min 15 грн., max 250 грн.

30.2
Переказ готівки в національній валюті  з поточних рахунків фізичних осіб на користь:
ТОВ "КАДОРР-КИЇВ", ТОВ "КАДОРР-КИЇВ ПЛЮС" 
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно)

0,5 % від суми
min 15 грн., max 250 грн.

30.3
Переказ готівки в національній валюті  з поточних рахунків фізичних осіб на користь: 
ТОВ "СОВІНЬОН-ЛЕНД", АТ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно ) 

0,14 % від суми,
min 25 грн., max 500 грн

30.4
Переказ готівки в національній валюті  з поточних рахунків фізичних осіб на користь 
ЖБК "ПАРК ФОНТАНІВ"
Тариф діє до 31.12.2020 р. (включно) 

0,3 % від суми,
 min 20 грн., max 500 грн.

31
Повторний переказ коштів на рахунки інших фізичних та юридичних осіб (у т.ч. СПД) у 
зв’язку з поверненням коштів та уточненням реквізитів платежу платником 

5 грн

32
Переказ коштів з поточних рахунків на внутрішньобанківські рахунки в межах ПАТ 
«Банк Восток» та на власні рахунки

Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

33
Переказ коштів з поточних рахунків фізичних осіб на користь Благодійний фонд 
"Милосердя Віктор"

0,10 грн.

34
Переказ коштів з поточного рахунку за договором купівлі-продажу об’єкту 
нерухомості та ін. на поточний рахунок фізичної особи, відкритий в ПАТ «БАНК 
ВОСТОК» у випадку, якщо кошти на цей рахунок були внесені готівкою**:

34.1  -      у сумі до 600 000 грн. 700 грн.

34.2  -      у сумі від 600 000 грн. до 1 000 000 грн. 1000 грн.

34.3  -      у сумі від 1 000 000 грн. 1500 грн.

35

Переказ коштів з поточного рахунку за договором купівлі-продажу об’єкту 
нерухомості  та ін. на поточний рахунок фізичної особі, відкритий в ПАТ «БАНК 
ВОСТОК» у випадку, якщо кошти на цей рахунок були внесені готівкою (за умови, якщо 
Клієнтом надано договір купівлі-продажу об’єкту нерухомості, що посвідчений 
нотаріусом Брандіс А.Б.)**:

35.1  -      у сумі до 1 000 000 грн. 700 грн.

35.2  -      у сумі від 1 000 000 грн. 1 500 грн.

36
** Доплата за переказ коштів з поточного рахунку за договором купівлі-продажу 
об’єкту нерухомості та ін. на поточний рахунок фізичної особі, відкритий в ПАТ «БАНК 
ВОСТОК», в післяопераційний час 

200 грн.

37 Оформлення банківської довіреності за поточним (депозитним) рахунком 100 грн. без ПДВ

38 Оформлення заповідального розпорядження за депозитними рахунками Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

39
Надання інформаційних довідок клієнту про рух або залишок коштів на депозитному 
рахунку:

39.1 -  за   депозитним рахунком українською або російською мовами 100 грн.

39.2 -  за депозитним рахунком англійською мовою 150 грн.

39.3 -  для пред’явлення митним органам українською або російською мовами 200 грн.



40
Надання інформаційних довідок клієнту про рух або залишок коштів на поточному 
рахунку ***

40.1 -  за поточним рахунком українською або російською мовами 100 грн.

40.2 -  за поточним рахунком англійською мовою 150 грн.

40.3 -  для пред’явлення митним органам українською або російською мовами 200 грн.

41 Надання інформаційної довідки про закриття рахунку за заявою клієнта  50 грн.

42 Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта 5 грн.

43 СМС-інформування про стан депозитного рахунку Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

44 Закриття поточного/депозитного рахунку Входить в плату за відкриття та ведення рахунку

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

Нарахування процентів на щоденний залишок по рахункам здійснюється за процентною ставкою 0,00% річних, якщо інше не передбачено договором

***За умови перерахунку коштів по заяві на внесок та видачу готівки в один операційний  день додатково стягується комісія за такий перерахунок у 
розмірі 0,2% від суми перерахування


