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«Затверджено» 
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АТ  «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (Протокол №79  від 23.05.2022р.) 
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Діють з 24.05.2022 року 



 

I. Розрахунково-касові операції для фізичних осіб в національній та іноземній валюті 

Операція (послуга) Тариф 

1. Відкриття рахунку «Поточний»:      

- в національній валюті (грн.); 100,00 грн. 

- в іноземній валюті (USD,EUR,RUB,GBP,CHF); 100,00 грн. 

- для виплати/ відправлення переказу який 

надійшов/відправляється через “Western Union”, ”MoneyGram” 
не тарифікується 

- для участі у валютному аукціоні НБУ не тарифікується 

-  для виплати відсотків по депозитам та повернення суми вкладу не тарифікується 

- для сплати заборгованості за кредитом в іноземній валюті не тарифікується 

2. Закриття рахунку «Поточний» не тарифікується 

3. Плата по залишкам на рахунку «Поточний», крім рахунків 

нерезидентів: 

 

- в національній валюті (грн.); 0,5% річних 

- в іноземній валюті (USD,EUR,RUB, GBP,CHF). 0,001% річних 

4. Плата по залишкам на рахунках, відкритих нерезидентами  0,00% 

5. Відкриття депозитного рахунку  не тарифікується 

6. Зарахування грошових коштів на поточний рахунок, 

депозитний вклад, які надійшли готівковим або безготівковим 

шляхом 

не тарифікується 

7. Видача готівкою коштів з поточного рахунку, які надійшли 

безготівковим зарахуванням (крім кредитів наданих АТ 

«УКРБУДІНВЕСТБАНК»; крім коштів, які надійшли на 

поточний рахунок у вигляді відсотків за депозитним рахунком 

та повернення суми депозитного вкладу) 

 

 

- іноземна валюта (USD, EUR): 

                                                                                            до 200 000,00  

                                                                                           від 200 001,00                                                                                                                                                                 

- іноземна валюта (RUB):  незалежно від суми 

 

1,0% від суми мін 20,00грн 

- національна валюта:                                                             

                                                                                         до 1 000 000,00 

                                                                                       від  1 000 000, 01 

 

 

0,8 % від суми 

0,5% від суми 

7.1 Видача готівкою коштів з поточного рахунку в національній 

валюті, які надійшли безготівковим зарахуванням від 

юридичної особи на користь фізичної особи з цільовим 

призначенням: 
- отримання виплати згідно рішення суду; 

- отримання пенсій та допомог, що надійшли від органів ПФУ, 

УСЗН та ДСЗ (державна служба зайнятості), ФСС (фонд 

соціального страхування); 

- отримання виплати пільг; 

- отримання виплати заробітної плати; 

- отримання виплати субсидій; 

- міценацтво. 

 

 

 

 

0,5% від суми 

 

0,3 % від суми 

 

( тариф діє тільки на суму цільового 

надходження, інші кошти тарифікуються 

згідно п.7 Тарифів на послуги з РКО 

фізичних осіб)  

8. Видача готівкою з поточного рахунку, депозитного вкладу 

коштів, які надійшли готівковим зарахуванням, а також 

кредитних коштів які надані та зараховані на поточний 

рахунок АТ  «УКРБУДІНВЕСТБАНК» 

не тарифікується 

9. Видача письмових довідок про відкриття рахунку, інших 

довідок про розрахунково – касове обслуговування клієнтів: 
 

100,00 грн. 

10.  Термінова видача письмових довідок про відкриття 

рахунку, інших довідок про розрахунково – касове 

обслуговування клієнтів (англійською мовою): 

500,00 грн. 



11. Видача виписки про стан рахунку не тарифікується 

12. Видача дублікату виписки про стан рахунку( тариф за 1 

день) 
10,00 грн. 

13. Продаж безготівкової іноземної валюти: 
 

- до 1,5 млн. USD (або еквівалент в іншій іноземній валюті за 

офіційним курсом НБУ на день здійснення операцій) 

 

- понад 1,5 млн. USD (або еквівалент в іншій іноземній валюті за 

офіційним курсом НБУ на день здійснення операцій) 

 

 

0,3 % від суми (min 20,00 грн.) + 

додаткові комісії банків – контрагентів 

 

0,15% від суми(min 20,00 грн.) + 

додаткові комісії банків – контрагентів 

14. Купівля безготівкової іноземної валюти: 
- до 1,5 млн. USD (або еквівалент в іншій іноземній валюті за 

офіційним курсом НБУ на день здійснення операцій)  

- понад 1,5 млн. USD (або еквівалент в іншій іноземній валюті за 

офіційним курсом НБУ на день здійснення операцій) 

 

0,3 % від суми (min 20,00 грн.) + 

додаткові комісії банків – контрагентів  

0,15% від суми (min 20,00 грн.) + 

додаткові комісії банків – контрагентів 

15. Здійснення безготівкових конверсійних операцій 
0,15 % (min 20,00 грн.) від суми в яку 

здійснюється конверсія 

16. Продаж бланків векселів 33,00 грн. (в т.ч. ПДВ)   

II. Грошові перекази та платежі клієнтів 

1. Переказ грошових коштів з поточного рахунку на рахунки відкриті в інших банках: 

- в національній валюті(гривня):  

сума до 2 000 000,00 0,7% від суми мін. 20,00 грн.  

макс.3500,00 грн. 
 

сума від 2 000 000,01 0,2% від суми 

- в іноземній валюті (USD, EUR):  

сума до 50 000, 00 0,5%, мін.50,00 USD/ EUR 

сума від 50 000,01 – 150 000,00 USD/EUR 0,4% 

сума від 150 000,01 USD/EUR 0,25% 

- в іноземній валюті (RUB) 50 USD 

- в іноземній валюті (PLN) 50 USD 

в іноземній валюті (CHF; GBP) 120 євро 

Кошти, що перераховуються за операції з купівлі-продажу 

нерухомості, цінних паперів та за інвестиційними договорами.   

 

- в національній валюті (грн..) 0,1 % від суми переказу мін. 20,00 грн. 

2. Переказ грошових коштів з поточного рахунку на рахунки в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»: 

кошти, які надійшли безготівковим зарахуванням: 

- в національній валюті (грн.) 

- в іноземній валюті (USD,EUR,RUB) 

не тарифікується 

не тарифікується 

кошти, які надійшли готівковим зарахуванням: 

- в національній валюті (грн.) 

- в іноземній валюті (USD,EUR,RUB) 

не тарифікується 

не тарифікується 

Кошти, що перераховуються за операції з купівлі-продажу 

нерухомості, цінних паперів та за інвестиційними договорами.     

 

- в національній валюті (грн.) 0,1 % від суми переказу міn 20,00 грн. 

3. Переказ грошових коштів без відкриття рахунку: 

- в національній валюті (грн.) 0,8 % від суми, мin 20,00 грн.  
 

3.1 Переказ грошових коштів без відкриття рахунку в національній валюті:  

- на користь ДП «БАЗІС АВТО» (код ЄДРПОУ 35991758) 0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «МУСТАНГ МОТОРС» (код ЄДРПОУ 41261901) 0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «АВТО ГРУП+» (код ЄДРПОУ 35880173) 0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «АВТО ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35818634) 0,3% min 10,00 грн, мах 1500,00 грн 

- на користь ПрАТ «ОДЕСА- АВТО» (код ЄДРПОУ 03120420) 0,3% min 10,00 грн, мах 1500,00 грн 

- на користь ОК «ЦИТАДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42142076) 0,3% min 10,00 грн, мах 1500,00 грн 

- на користь ДП «ЮНІПАРТС» (код ЄДРПОУ 31579284)) 0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «АВТО ГРУП ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35504186)                                                                                                                                                                                                                       0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 



- на користь ТОВ «АВТОКРАФТ» (код ЄДРПОУ 41696706)                                                                                                                                                                                                                      0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «АВТОГРАД ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 42721146)                                                                                                                                                                                                                     0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ  «АВТОГРУП КРОПИВНИЦЬКИЙ» (код 

ЄДРПОУ 41960916)                                                                                                                                                                                                                     

0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «ЮНІКАРС» (код ЄДРПОУ 42719645)                                                                                                                                                                                                                     0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ДП «АВТОЦЕНТР ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35696310)                                                                                                                                                                                                                     0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ПП «АВТОЦЕНТР ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 39688701)                                                                                                                                                                                                                     0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «АТЦ КВАЛІТАТ» (код ЄДРПОУ 42936465)                                                                                                                                                                                                                     0,5% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- на користь ТОВ «3С ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38572987)                                                                                                                                                                                                                     0,7% min 20,00 грн, мах 2000,00 грн 

- - на користь ТОВ «ХАРКІВ-АВТО» (за автомобілі)         0,2%, мах 2000,00 грн 

- - на користь ОК «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39444943)    0,5%, міn 20,00 грн, мах 500,00 грн 

- - на користь ГЕРЦ, ГІОЦ  для клієнтів м. Києва та Київської 

області   
5,00 грн.  за кожну послугу окремо 

4. Платежі населення в національній валюті (грн.): 

 

4.1. (в разі наявності Договору на приймання платежів між Банком 

та одержувачем коштів, відповідно до діючого переліку) 

 

згідно рішення Тарифного комітету 

4.2.(в разі наявності Договору на приймання платежів між Банком 

та одержувачем коштів, відповідно до діючого переліку) на користь 

ТОВ «ХАРКІВ-АВТО» (за запчастини та послуги);  

0,3% від суми платежу, min 15,00 грн. 

(комісію сплачує отримувач коштів) 

4.3.(в разі наявності Договору на приймання платежів між Банком 

та одержувачем коштів, відповідно до діючого переліку) на користь 

СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» 

0,8% від суми платежу min 15,00 грн max 

2000,00 грн 

(комісію сплачує отримувач коштів) 

- 4.4.(в разі наявності Договору на приймання платежів між Банком 

та одержувачем коштів, відповідно до діючого переліку) на 

користь ТОВ «ХОЛД ГРУП»  (код ЄДРПОУ 36385304) 

 1,0%, min 10,00 грн від суми платежу  

5. Виплата грошового переказу, який надійшов  

без відкриття рахунку (крім переказів “Western Union” та 

“MoneyGram”) 

- в національній валюті (грн..) 

 

 

- в іноземній валюті (USD,EUR,RUB) * 

 

 

 

1,5 % від суми надходження,  

мін. 30,00 грн. 

 

1,5 % від суми надходження,  

мін. 15,00 USD 

6. Відкликання клієнтом, поданих до банку розрахункових 

документів в національній валюті 
-   до моменту оплати; 

-   після оплати; 

 

 

10,00 грн. 

15,00 грн. 

7. Уточнення реквізитів платежу, підтвердження проведення 

платежу в національній валюті за письмовим зверненням 

клієнта 

20,00 грн. 

8. Запит на отримання додаткової інформації про кредитові 

(зараховані) суми, відміна платежу (після виконання платежу): 
- в доларах США 

 

- в євро 

 

- в російських рублях 

 

30 USD + комісія банків-кореспондентів 

та третіх банків 

30 EUR + комісія банків-кореспондентів 

та третіх банків 

180 RUB + комісія банків-

кореспондентів та третіх банків 

9. Видача копії касового документу за запитом клієнта:  
- за документи  поточного року; 

- за документи  попередніх років;  

 

50,00 грн. за кожний документ 

60,00 грн. за кожний документ 

10. Внесення коштів на рахунок 2601 «поточний рахунок банку-

управителя з довірчого управління» 
0,1% від суми надходження 

11. Внесення коштів на рахунок 2901 «Кредиторська 

заборгованість за розрахунками за цінними паперами для  

клієнтів» 

0,1% від суми надходження 

12. Оформлення платіжного доручення в іноземній валюті 

 / заяви на купівлю іноземної валюти / заяви на продаж 

іноземної валюти на паперовому носії працівником банку 

50,00 грн. 

III.  Інші послуги, які надаються фізичним особам  

1. Обмін зношених купюр національної валюти не тарифікується 



2. Розмін купюр більшого номіналу на купюри меншого 

номіналу в іноземній валюті 

1% від суми, мін. 10,00 грн. 

 

3. Перевірка платоспроможності купюр в іноземній валюті 1,00 грн. за кожну купюру 

4. Конверсійні операції з іноземною валютою встановлюються щоденно Департаментом 

казначейства   

5. Перерахунок та перевірка платоспроможності національної 

готівкової валюти: 

- купюри номіналом менше ніж 200 грн. 

- купюри номіналом 200 та 500 грн. 

 

 

0,1% від суми  

0,05% від суми 

6. Перерахунок та перевірка платоспроможності національної 

та іноземної готівкової валюти, при наданні клієнтом договору 

купівлі-продажу об’єктів нерухомості АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-

БУД», або Цінних Паперів імітованих АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-

БУД».    

 

 

 

 

10,00 грн. 

7.Комісія за: 

- надання довідки про наявність/відсутність кредиту 

120,00 грн. (без ПДВ) 

8.Перевірка банком пакету документів клієнта для РКО за 

індивідуальними е – ліцензіями, без ПДВ 

3500,00 грн. (Без ПДВ) 

IV. Послуги за операціями з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу) 

1. Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)  

(у національній/іноземній валюті). 

200,00 грн. 

2. Закриття рахунку умовного зберігання (ескроу) не тарифікується 

3. Управління рахунком
1.1. 

 (зарахування коштів, перерахування коштів, авізування умов платежу): 

3.1. при сумі договору до 5 000 000,00 грн. (включно) одноразово 0,05% від суми договору, 

(мінімум 1 000,00 грн.)  

3.2. при сумі договору від 5 000 001,00 грн. (включно) одноразово 0,1% від суми договору 

4. Надання інформаційних довідок:  

4.1. про наявність рахунку(ів) умовного зберігання (ескроу) 

та/або залишків по ним 

100,00 грн. 

4.2. про рух грошових коштів по рахунку умовного зберігання 

(ескроу) за період, що не перевищує останні 6 місяців  

100,00 грн. 

4.3. про рух грошових коштів по рахунку умовного зберігання 

(ескроу) за період, що перевищує останні 6 місяців 

150,00 грн. 

5. Зміна умов договору в частині зміни суми Договору рахунку 

умовного зберігання (ескроу) 

0,1 % від суми зміни,  

(але не менше 50,00 грн.) 

6. Зміна умов інших умов Договору рахунку умовного 

зберігання (ескроу) 

100,00 грн. 

ПРИМІТКИ: 

1. Комісії за розрахунково-касове обслуговування утримуються в день проведення операції. 

1.1. Оплата за управління рахунком умовного зберігання (ескроу) здійснюється/стягується одноразово у день 

здійснення першого зарахування коштів на рахунок умовного зберігання. 

2.Порядок утримання та сплати комісій встановлених цими Тарифами: 

- комісійна винагорода Банку в національній валюті утримується або сплачується в гривнях та копійках; 

- комісійна винагорода Банку в іноземній валюті за розділом ІІ, III, IV цих Тарифів утримується або сплачується в 

національній валюті України за курсом Національного банку України на день здійснення операції. 

3. Оплата послуг за операціями з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу) здійснюється без ПДВ: 

- або шляхом внесення коштів через касу; 

- або шляхом перерахування платіжним дорученням клієнтом самостійно; 

- або шляхом договірного списання меморіальним ордером  з поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку. 

4. За наведеними вище тарифами розраховується комісійна винагорода Банку за здійснення стандартних операцій, 

прийнятих в українській і міжнародній банківській практиці. Банк залишає за собою право узгоджувати з клієнтом 

та утримувати спеціальні та допоміжні комісії за проведення нестандартних та складних операцій, які 

потребують додаткових витрат. 

5. Банк не несе відповідальності за затримку в розрахунках, помилки в переказах, що виникли внаслідок неповних або 

нечітких інструкцій клієнтів та банків-кореспондентів, за дії інших банків, а також такі затримки, що виникли за 

форс-мажорних обставин. 

6. Банк залишає за собою право доповнювати та змінювати тарифи без попереднього повідомлення клієнтів, з 

подальшим інформуванням клієнтів на дошці оголошень. 

7. Послуги за розділом IV цих Тарифів надаються на підставі укладеного Договору рахунку умовного зберігання 

(ескроу). 


