
№п/п
Тариф за операціями в 

іноземній валюті ¹

1
0,2% від суми документів (min 

USD 100)       

2
0,2% від суми документів (min 

USD 100)     

3 USD 100        

4 USD 70        

5

5.1

0,2% (min USD 100 - max USD 

500) + 1,2% річних від суми за 

строк дії зобов'язання банку 

за акредитивом 

5.2

згідно з рішенням Кредитного 

комітету

6

0,1% від суми акредитива (min 

USD 90 – max USD 300)      

7

 Збільшення суми або строку 

– USD 100, інші зміни – USD 

50          

8

0,2% від суми документів (min 

USD 75 - max USD 500)           

9 USD 60        

10

10.1

USD  200 + 1,2% річних від 

суми  за строк дії акредитива             

10.2

згідно з рішенням Кредитного 

комітету

11

USD 200+ 1,2% річних від 

суми за строк дії акредитива         

12

згідно з рішенням Кредитного 

комітету

13

згідно з рішенням Кредитного 

комітету 

14

USD 150 + 0,1 % від суми 

платежу        

15

0,1% від суми гарантії (min 

USD 90 – max USD 300)                                             

Додаток 1 до Наказу ПАТ "Банк Восток"

03 квітня 2022 року №507

Відкриття гарантії (контргарантії)            

Виконання гарантії (контргарантії)               

Авізування гарантії або змін до них

0,1 % від суми акредитива 

(min UAH 2500 – max UAH 10 

000) 

Обробка документів

0,2 % від суми документів 

(min UAH 2000 - max UAH 15 

000) 

Зміна умов надання або ануляція 

акредитива (у тому числі їх авізування)

згідно з рішенням 

Кредитного комітету 

UAH 3000 + 0,1 % від суми 

платежу             

Найменування послуг

Прийняття, перевірка, направлення 

документів для акцепту та/або платежу 

(документарне або чисте інкасо)

Документарні акредитиви

0,1 % від суми гарантії (min 

UAH 2000 – max UAH 8 000)  

згідно з рішенням 

Кредитного комітету 

 з покриттям             

0,2% (min UAH 3 000 – max 

UAH 12 000) + 1,2% річних 

від суми за строк дії 

зобов’язання банку за 

акредитивом

 без покриття

UАН 5000 + 1,2% річних від 

суми за строк дії акредитива         

Авізування акредитива

Гарантії та контргарантії

Відкриття акредитива:

Плата за документи з розбіжностями UAH 1500

Підтвердження акредитива:

згідно з рішенням 

Кредитного комітету 

 з покриттям

без покриття

згідно з рішенням 

Кредитного комітету 

Авансування відстроченого платежу за 

акредитивом

Переведення акредитива, в т.ч. 

надання інструкцій щодо переведення

UАН 5000+ 1,2% річних від 

суми за строк дії акредитива                                     

  Збільшення суми або 

строку – UAH 2 500, інші 

зміни – UAH 1500

Видача документів проти платежу або 

акцепту

Тариф за операціями в 

національній валюті

0,2% від суми документів 

(min UАН 3500)

Тарифи ПАТ «БАНК ВОСТОК» за документарними операціями для юридичних осіб,

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців*

UАН 2500

Видача документів без платежу або 

акцепту
UАН 3500 

Операції інкасокасо

Зміна умов інкасо, включаючи ануляцію

0,2% від суми документів 

(min UАН 3500) 



16 USD 150      

17

Збільшення суми або строку – 

USD 100, або відповідно до 

рішення Кредитного комітету 

(комісії), інші зміни – USD 70         

18 USD 75 

19 USD 25 

20 USD 25 

21 USD 5 

22

23 USD 100 

24 USD 50 

25

згідно з рішенням Кредитного 

комітету (комісії)

26

*оплата послуги здійснюється не пізніше третього робочого дня після дня надання послуги або 

відповідно до договору

¹ комісії, вказані в іноземній валюті, сплачуються в українській гривні за курсом НБУ

в межах України - UAH 1000,  в межах Європи - USD 60, інші 

країни - USD 90 

Відправлення документів за 

документарними операціями (1 пакет)

Підготовка та виставлення вимоги за 

гарантією за дорученням бенефіціара

Надання дубліката гарантії UAH 2000 

згідно з рішенням 

Кредитного комітету

 Збільшення суми або строку 

тендерної гарантії – UAH 

1500; Збільшення суми або 

строку інших зобов'язань – 

UAH 3000, або відповідно до 

рішення Кредитного комітету 

(комісії); інші зміни – UAH 

1000, ануляція – UAH 500. 

UAH 175

Підготовка документарної операції у 

разі відмови клієнта від її здійснення UAH 1500 

Встановлення та зміна ліміту (умов) 

надання документарних зобовязань

UAH 2500

Від 200 грн. до 1000 грн. за згодою сторін, якщо інше не 

передбачено рішенням Кредитного комітету (комісії), з 

наступною періодичністю в залежності від виду об’єкту 

застави/іпотеки:

- 1 раз на місяць;

- 1 раз на дванадцять місяців;

- 1 раз на шість місяців

UAH 3000

Інші операції за документарними операціями

Телекомунікаційні витрати (стандартні 

повідомлення) за документарними 

операціями

Переказ коштів, пов'язаний з відкриттям 

або виконанням документарного 

зобов’язання

За здійснення моніторингу застави в 

залежності від виду об’єкту застави, у 

т.ч. ПДВ:

- товари в обігу або в переробці

-  нерухоме майно, об'єкти у формі 

цілісного майнового комплексу, 

земельні ділянки, транспортні засоби та 

устаткування

- інше майно

UAH 300

Обробка отриманої вимоги за гарантією 

(контргарантією) в разі відмови банку 

від її оплати

Зміна умов надання або дострокова 

ануляція гарантії (контргарантії) за 

ініціативою клієнта  

Відправка або авізування 

запитів/повідомлень за документарними 

операціями UAH 800


