ОСНОВНІ ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПОТОЧНОГО РАХУНКУ "ПРАВЕКС ФАМІЛЬНИЙ" ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ1, 14
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(діють з 01.04.2021)
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
Розмір комісії, без ПДВ
Відкриття рахунку (UAH, USD, EUR) для власника пакету послуг
«Фамільний» (в т.ч. всіх його опцій) та/або членів його родини (не
0,00 грн.
більше ніж по одному поточному рахунку в одній валюті на 1 особу в
рамках 1 пакету послуг); для зарахування кредитних коштів
Поповнення рахунку в національній та іноземній валютах готівковими коштами:
– власником рахунку та членом родини 2
не тарифікується
– третьою особою (не членом родини) 3
0,00 грн.
Поповнення рахунку безготівковим шляхом:
– з інших рахунків, відкритих у Банку
0,00 грн.
– у національній валюті (з інших банків)
0,00% від суми поповнення
0,4% від суми зарахування,
– зарахування переказів, що надійшли за системою SWIFT 4
але не більше залишку на рахунку
Зняття коштів через касу Банку з поточного рахунку:
– у національній валюті власником рахунку 5
0,40% від суми зняття
– у національній валюті довіреною особою (повіреним), що діє за
нотаріально завіреним дорученням, в рамках опції «Фамільний IT»
0% від суми зняття
(окрім SWIFT-переказів та переказів Express to family після продажу
іноземної валюти)
– в іноземній валюті (окрім стандартних SWIFT-переказів та переказів
Express to family або коштів з депозитного рахунку, відкритого в Банку)
0% від суми зняття
власником рахунку
– у національній та іноземній валюті власником рахунку, які надійшли з
не тарифікується
депозитного рахунку, відкритого у банку
– в іноземній валюті власником рахунку стандартних SWIFT-переказів
0,00 грн.
(окрім переказів Express to family)
Перерахування коштів у національній або іноземній валюті в межах Банку:
– на рахунки клієнта, що відкриті у Банку (окрім поточного рахунку
не тарифікується
"ПРАВЕКС РЕКОРД" та рахунку без нарахування відсотків);
– на поточні рахунки клієнта та інших клієнтів "ПРАВЕКС РЕКОРД" та
0,40% від суми перерахування
рахунки без нарахування відсотків, що відкриті у Банку
– на рахунки інших клієнтів, що відкриті у Банку (окрім рахунків
"ПРАВЕКС РЕКОРД", рахунків без нарахування відсотків та рахунків
0,00 грн.
нотаріусів для вчинення нотаріальних дії з прийняття у депозит
грошової суми)
– по програмі іпотечного кредитування: у національній валюті на
рахунки інших клієнтів, що відкриті у Банку (в т.ч. для власних коштів
0,00% від суми перерахування
клієнта, що направлені на оплати, пов'язані з іпотечним кредитом)
Перерахування коштів з поточного рахунку в інші банки:
– в національній валюті
30,00 грн. за 1 платіж
0,45%, мін. 500,00 грн., макс. 400
– в іноземній валюті по системі SWIFT
дол. США (по курсу НБУ в грн.), без
ПДВ
0,5% від суми валюти, що
– плата за конвертацію переказу в іноземній валюті у системі SWIFT6
конвертується, мін. 25 дол. США,
макс. 150 дол. США, без ПДВ
– комісія за внесення даних в систему «Е-ліміт»7
2500,00 грн.
Купівля іноземної валюти фізичною особою на міжбанківському
0,5% від суми купівлі, мінімум 50,00
грн. (без ПДВ).8
валютному ринку України (МВРУ)
Купівля за дорученням клієнта по комерційному курсу Банку
0,00% від суми купівлі
банківського золота/срібла/платини/паладію 9
Надання виписок про наявність коштів на рахунку у національній і в
0,00 грн.
іноземній валюті, у банківських металах
10
Видача довідок
0,00 грн.
Закриття рахунку (по ініціативі клієнта) у нац. або іноземній валюті
0,00 грн.
Закриття рахунку публічних діячів/близьких/пов'язаних у національній
0,00 грн.
або іноземній валюті, банківських металах

1

всі інші операції тарифікуються за загальними тарифами на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб.
у тому числі третьою особою (не членом родини) за наявністю довіреності
3 у будь-якому відділенні Банку, без довіреності тільки у національній валюті
4 крім переказів Express to Family та переказів, повернутих банком кореспондентом/посередником/відправника; стягується з
поточних рахунків клієнтів фізичних осіб, відкритих в іноземній валюті в Банку (стягується при зарахуванні переказу)*
5 в т.ч. надходження після продажу на рахунок стандартних SWIFT-переказів в іноземній валюті (окрім переказів Express to family, які
зараховано на рахунок до 01.12.2016); будь-які надходження на рахунок (окрім переказу SWIFT та переказів Express to family після
продажу іноземної валюти)
6 комісія стягується у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату здійснення операції. Комісія сплачується клієнтом додатково до
комісії за переказ коштів в іноземній валюті
7 стягується при першому зверненні клієнта з метою переказу коштів з внесення даних в систему «Е-ліміт». Комісія не
застосовується: 1) для другого та послідуючих звернень клієнта з метою переказу коштів з внесення даних в систему «Е-ліміт»
2
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протягом календарного року; 2) до вкладників банку та їх близьких родичів, що розміщують/мають наявні в банку депозити строком
розміщення не менше 3-х місяців в сумі не менше 1 000 000 грн (або еквівалент у валюті) та одночасно є власниками/ обслуговуються
в межах пакету «Фамільний»; для кожної суми в 1 000 000 грн (або екв.) розміщеної на вкладному рахунку клієнта.
8 комісія утримується від гривневого еквіваленту придбаної валюти у день здійснення операції, без ПДВ
9 без його фізичної поставки із зарахуванням на поточний рахунок клієнта у банківському золоті/сріблі/платині/паладії.
10 про стан поточного рахунку/рух по рахунку/наявність рахунку у національній та в іноземній валюті, банківських металах/по
операціях (біржове свідоцтво)/про стан розрахунків за контрактом.
* При здійсненні обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на МВРУ згідно з вимогами НБУ, комісія стягується з поточних
рахунків клієнтів фізичних осіб (балансові рахунки 2620), відкритих в національній валюті в АТ «ПРАВЕКС БАНК», в день зарахування
суми гривневого еквіваленту від продажу іноземної валюти на дані рахунки по курсу НБУ, який діє в день зарахування суми гривневого
еквіваленту на поточний рахунок клієнта 2620.

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ, В Т.Ч. ПОТОЧНОГО РАХУНКУ "ПРАВЕКС ФАМІЛЬНИЙ"14
(діють з 01.04.2021)
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
Комісії по поточним рахункам
Внесення банківського золота / срібла / платини / паладію1
1
злитками номіналом до 500 грамів
злитками номіналом більше 500 грамів
Поповнення рахунку у національній валюті безготівковим шляхом (в
2
межах Банку) 2
Поповнення рахунку фізичної особи в іноземній валюті юридичною
3
особою-нерезидентом безготівковим шляхом 3
Поповнення рахунку у банківських металах безготівковим шляхом (з інших
4
банків)
5

Видача з рахунку клієнта банківського золота за його дорученням

6

Видача з рахунку клієнта банківського срібла за його дорученням

7

Видача з рахунку клієнта банківської платини за його дорученням

8

Видача з рахунку клієнта банківського паладію за його дорученням

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Продаж за дорученням клієнта по комерційному курсу Банку банківського
золота / срібла / платини / паладію 6

22
23

Обов'язковий продаж валюти
Вільний продаж валюти

24

Прискорене зарахування гривневого еквіваленту в день продажу

25

Зарахування безготівкових валютних
придбаних) на рахунок клієнта

(у
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тому

не тарифікується
встановлюється індивідуально
1,0% від суми поповнення
0,6% від суми поповнення
не тарифікується
1,50% від вартості металу по курсу
НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали
зливків
5,00% від вартості металу по курсу
НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали
зливків
2,00% від вартості металу по курсу
НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали
зливків
2,00% від вартості металу по курсу
НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали
зливків

Здійснення платежів по дорученню клієнта при віднесенні комісії на
бенефіціара 4
Перерахування банківського золота за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку
Перерахування банківського золота за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку
Перерахування банківського срібла за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку
Перерахування банківського срібла за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку
Перерахування банківської платини за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку
Перерахування банківської платини за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку
Перерахування банківського паладію за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку
Перерахування банківського паладію за дорученням клієнта на власний
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку
Комісія за перерахування коштів у іноз. валюті для продажу на МВРУ
Купівля іноземної валюти фізичною особою на міжбанківському
валютному ринку України (МВРУ) в рамках продукту «ПРАВЕКС
ФАМІЛЬНИЙ»
Купівля іноземної валюти фізичною особою на міжбанківському
валютному ринку України (МВРУ) в рамках інших продуктів

надходжень

Розмір комісії, без ПДВ

числі

не тарифікується
0,00 грн.
0,5% від суми перерахування,
мін 250,00 грн.
0,00 грн.
0,5% від суми перерахування,
мін 100,00 грн.
0,00 грн.
0,5% від суми перерахування,
мін 400,00 грн.
0,00 грн.
0,5% від суми перерахування,
мін 150,00 грн.
0,00 грн.
0,5% від суми купівлі, мінімум 50,00
грн. (без ПДВ).5
0,8% від суми купівлі, мінімум 50,00
грн. (без ПДВ).5
1,00% від суми продажу по курсу НБУ
на день здійснення операції, мін
100,00 грн.
0,3% від суми продажу
0,3% від суми продажу – USD та EUR
0,05% від суми зарахування,
мін 5 дол. США10
не тарифікується

Уточнення/зміна реквізитів у розрахунковому документі в національній
0,00 грн.
валюті за запитом Клієнта
Зміна умов переказу згідно доручення клієнта / повернення платежу за дорученням клієнта / розшук (запит) платежу
згідно доручення клієнта (SWIFT):
60,00 дол. США10
в доларах США та валютах 2-ї групи
27
60,00 дол. США10
в євро та інших валютах 1-ї групи
Оформлення/відміна довіреності на право розпорядження
28
89,00 грн., без ПДВ
поточним/пенсійним/соціальним рахунком
Оформлення/відміна заповідального розпорядження на право
29
89,00 грн., у т.ч. ПДВ 14,83 грн.
розпорядження поточним/пенсійним/соціальним рахунком
Перевірка документів за договорами в рамках супроводження кредитів,
30
1500 грн., без ПДВ
позик від нерезидентів для первинної реєстрації в НБУ
Перевірка документів необхідних для внесення змін до договору, в рамках
31
600 грн., без ПДВ
супроводження кредитів, позик від нерезидентів для реєстрації в НБУ
Перевірка проектів (первинних) документів за договорами в рамках
32
1500 грн., без ПДВ
супроводження кредитів, позик від нерезидентів для реєстрації в НБУ
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
Розмір комісії, без ПДВ
Комісія за перевірку документів щодо припинення обслуговування
33
операцій в рамках супроводження кредитів, позик від нерезидентів у
500 грн., без ПДВ
зв’язку із переходом клієнта в інший банк
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивних
200,00 грн., але не більше залишку
34
рахунків у національній валюті 7
грошових коштів на рахунку
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивних
7$/ 7 €/ інші валюти в еквіваленті 7$,
35
рахунків в іноземній валюті 7
але не більше залишку на рахунку
Надання SWIFT-повідомлення про підтвердження платежів щодо
36
відправки/надходження коштів клієнта/в іноземній валюті по системі
Не тарифікується
SWIFT
Комісії за операціями з чеками в іноземній валюті
Виплата коштів по іменним чекам, які були прийняті Банком на інкасо до
2,5% від суми відшкодування, мін грн.
1
31.03.2016
екв. 15,00 USD
Інші комісії
Перевірка грошових банкнот в національній/іноземній валюті на
2 грн. за 1 банкноту (незалежно від
1
оригінальність та платоспроможність
номіналу), без ПДВ
Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України 8
2
0,00 грн.
Комісія за розрахунково-касове обслуговування публічних діячів та
3
10 000 грн., без ПДВ
пов’язаних з ними осіб, річна 12
Комісія за забезпечення внесення/вилучення запису про зміни умов
4
100,00 грн., в т. ч. ПДВ 16,67 грн.
обтяження рухомого майна (транспортного засобу) заставою в ДРОРМ
Комісія за надання листа нотаріусові про зняття заборони при погашенні
5
50,00 грн., без ПДВ
кредиту
6
Комісія за надання повідомлення в МРЕВ про повне погашення кредиту
50,00 грн., без ПДВ
Видача довідки за формою Банку* (українською або англійською мовою)
7
* маються на увазі усі довідки, затверджені рішенням Голови Правління
Не тарифікується
Банку
Видача іншої довідки (за погодженням з Банком) в т. ч. на вимогу
8
Не тарифікується
аудиторських фірм
26

з його фізичною поставкою на власний поточний рахунок у банківському золоті/сріблі/платині/паладії
які надійшли з рахунку юридичної особи та фізичної особи-підприємця, відкритому у Банку (маски рахунків юридичних осіб та ФОП, з
яких відбувається поповнення: 2600*, 2650*)
3
в рамках договорів, що стосуються обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці
організацією в безготівковій формі
4
тільки при поверненні клієнтом помилково перерахованих йому коштів
5
комісія утримується від гривневого еквіваленту придбаної валюти у день здійснення операції, без ПДВ
6
без його фізичної поставки із зарахуванням на поточний рахунок клієнта у банківському золоті/сріблі/платині/паладії
7
окрім пенсійних та соціальних поточних рахунків; окрім рахунків, що використовуються виключно для зарахування зарплати,
стипендії, пенсії, соц. допомоги та інших соц. виплат, а також рахунків «Вклад на вимогу»
8
що списана з поточних рахунків клієнтів, за зарахування переказів, що надійшли за системою Swift (крім переказів Express to Family
та переказів, повернутих банком кореспондентом/посередником/відправника), і спрямована на сплату комісії Банку за операціями з
поточних рахунків за зарахування переказів, що надійшли за системою Swift (крім переказів Express to Family та переказів, повернутих
банком кореспондентом/посередником/відправника)
9
комісія утримується від гривневого еквіваленту придбаної/проданої валюти у день здійснення операції, мінімальна комісія
стягується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції
10
комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції.
11
Всі тарифи, які сплачуються готівковим шляхом, з 01.10.2019 розраховуються з урахуванням округлення: 1) сума, що закінчується
від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; 2) сума, що закінчується від 5
до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.
12
Комісія стягується за результатами погодження Головою Правління Банку встановлення або продовження ділових відносин. Комісія
не стягується у разі відкриття пакету послуг «Фамільний R&B» із внесенням повної річної оплати РКО за пакет.
13
Тарифи за послугою «Express to Family» додатково регламентуються окремим внутрішнім нормативним документом АТ
«ПРАВЕКС БАНК», якщо не зазначено інше.
1
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