
 
 

Тарифи АТ «ПРАВЕКС БАНК» з приймання платежів на користь юридичних осіб (діють з 20.10.2021) 
 

 

Приймання платежів на користь організацій, з якими укладені договори про приймання платежів  

 

Для договорів на умові стягнення комісії з організацій, 

з якими укладено договір про приймання платежів (кошти перераховуються на рахунки, відкриті в інших банках) 

 

Тип організації Сума платежу, грн 

Розмір комісії, що оплачується організацією на підставі 

виставлених банком щомісячних рахунків-фактур на 

підставі перерахованих сум організації за місяць / 

Розмір комісії, що утримає Банк при перерахуванні на 

рахунок організації від суми одного платежу, без ПДВ 

Розмір комісії, яка 

підлягає оплаті 

платником 

додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Для організацій, що займаються 

реалізацією автомобілів, супутніх 

товарів та наданням послуг 

(автосалони) 

Від 0,01 до 45,00 
2% 

Не стягується 

Від 45,01 
0,3%, але не менше 40,00 грн 

Для організацій, які надають 

комунальні послуги 

Від 0,01 до 7,00 2% 

Від 7,01 1%, але не менше 5,00 грн 

Для інших організацій 

Від 0,01 до 12,00 2% 

Від 12,01 до 3000,00 1%, але не менше 10,00 грн 

Від 3000,01 0,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Для договорів на умові стягнення комісії з організацій,  

з якими укладено договір про приймання платежів (кошти перераховуються на рахунки, відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК») 

 

Тип організації Сума платежу, грн 

Розмір комісії, що оплачується організацією на підставі 

виставлених банком щомісячних рахунків-фактур на 

підставі перерахованих сум організації за місяць / 

Розмір комісії, що утримає Банк при перерахуванні на 

рахунок організації від суми одного платежу, без ПДВ 

Розмір комісії, яка 

підлягає оплаті 

платником 

додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Для організацій, що займаються 

реалізацією автомобілів, супутніх 

товарів та наданням послуг 

(автосалони) 

Від 0,01 до 45,00 
2% 

Не стягується 

Від 45,01 
0,3%, але не менше 40,00 грн 

Для організацій, які надають 

комунальні послуги 

Від 0,01 до 7,00 2% 

Від 7,01 0,8%, але не менше 5,00 грн 

Для інших організацій 

Від 0,01 до 12,00 2% 

Від 12,01 до 3000,00 0,8%, але не менше 10,00 грн 

Від 3000,01 0,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приймання платежів на користь організацій,  

з якими укладені договори про приймання платежів на умові стягнення комісії з платників 

Тип організації Сума платежу, грн 
Розмір комісії, яка підлягає оплаті платником 

додатково до суми платежу, без ПДВ 

Для організацій, що займаються реалізацією 

автомобілів, супутніх товарів та наданням 

послуг (автосалони) 

Від 0,01 до 3000,00 0,5%, але не менше 10,00 грн 

Від 3000,01 0,2%, але не менше 40,00 грн 

Для організацій, які надають комунальні 

послуги 
Незалежно від суми платежу 1%, але не менше 8,00 грн 

Для інших організацій 
Від 0,01 до 3000,00 1%, але не менше 10,00 грн 

Від 3000,01 0,8%, але не менше 25,00 грн 

 

Приймання платежів на користь організацій,  

з якими укладені договори про приймання платежів на умові стягнення комісії з організацій та платників 

Тип організації Сума платежу, грн 

Розмір комісії, що утримує 

банк при перерахуванні на 

рахунок організації від суми 

платежу, без ПДВ 

Розмір комісії, яка підлягає оплаті 

платником додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Для організацій, що займаються реалізацією 

автомобілів, супутніх товарів та наданням 

послуг (автосалони) 

Від 0,01 до 3000,00 0,5% 10,00 грн 

Від 3000,01 0,2% - 

Для організацій, які надають комунальні 

послуги 

Незалежно від суми 

платежу 
1% 5,00 грн 

Для інших організацій 
Від 0,01 до 3000,00 1% 5,00 грн 

Від 3000,01 0,5% - 

 

 

 

 



 

 
 

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування в АТ «ПРАВЕКС БАНК» з приймання платежів на користь організацій,  

з якими не укладені договори про приймання платежів готівкою 
 

На користь організацій, з якими не укладені договори про приймання платежів готівкою (ІНШІ) 

Сума платежу, грн 
Розмір комісії, яка підлягає оплаті платником додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Від 0,01 до 1 000,00 45,00 грн 

Від 1 000,01 до 5 000,00 1,7%, але не менше 50,00 грн 

Від 5 001,00 до 10 000,00 1,9%, але не менше 150,00 грн 

Від 10 000,01 до 100 000,00 1,2%, але не менше 250,00 грн 

Від 100 000,01 1,0% 

 

 

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування в АТ «ПРАВЕКС БАНК» з приймання платежів на користь організацій, 

з якими не укладені договори про приймання платежів готівкою, для фізичних осіб-власників пакету Cappuccino та членів їх родин 

 

На користь організацій, з якими не укладені договори про приймання платежів готівкою (ІНШІ) 

Сума платежу, грн 
Розмір комісії, яка підлягає оплаті платником додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Від 0,01 до 1 000,00 35,00 грн 

Від 1 000,01 до 5 000,00 1,5%, але не менше 35,00 грн 

Від 5 001,00 до 10 000,00 1,4%, але не менше 100,00 грн 

Від 10 000,01 до 100 000,00 0,9%, але не менше 175,00 грн 

Від 100 000,01 0,8% 

 

На користь автосалонів, з якими не укладені договори про приймання платежів готівкою (картка введення «Інші платежі (АВТОСАЛОНИ)» 

Сума платежу, грн 
Розмір комісії, яка підлягає оплаті платником додатково до суми 

платежу, без ПДВ 

Від 0,01 до 300 000,00 0,5%, але не менше 50,00 грн 

Від 300 000,01 0,5%, але не більше 2 500,00 грн 

 


