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Тарифи на обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 21.05.2018 

 

№ п/п Найменування послуги Розмір тарифу Примітки 

Розділ 1. Відкриття та закриття рахунків
1
  

Національна валюта 

 

  Для юридичних осіб 
Для фізичних осіб-

підприємців
2
  

 

1.1 

Відкриття першого поточного 

рахунку / рахунку для формування 

статутного фонду (для юридичних 

осіб) в національній валюті 

250,00 грн.
3
, без ПДВ 

(переведення з тимчасового 

рахунку на поточний – 0,00 

грн.) 

185,00 грн., без ПДВ 

 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

1.2 
Відкриття наступних поточних 

рахунків в національній валюті 
200,00 грн., без ПДВ 185,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

1.3 

Відкриття поточного рахунку в 

національній валюті при переході з 

одного відділення Банку в інше 

0,00 грн. 90,00 грн., без ПДВ  

1.4 

Відкриття поточного рахунку в 

національній валюті  у зв’язку із 

перереєстрацією 

0,00 грн. 
100,00 грн., без ПДВ 

 
 

1.5 Відкриття депозитного рахунку 0,00 грн. 0,00 грн.  

1.6 
Відкриття спеціального рахунку 

балансу 2604 юридичній особі 
100,00 грн., без ПДВ  90,00 грн., без ПДВ  

1.7 
Відкриття поточного рахунку 

балансу 2570, 2571, 2572 
0,00 грн. 0,00 грн.  

1.8 

Повторне відкриття рахунку для 

формування статутного фонду 

юридичній особі в національній 

валюті 

0,00 грн. -  

1.9 
Закриття поточного рахунку в 

національній валюті 
400,00 грн., без ПДВ 250,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

                                                           
1
 Тарифи, викладені в даному розділі діють лише для договорів та/або додаткових угод, що будуть укладені після затвердження вказаних тарифів, окрім пунктів 1.9. та 1.20. 

2
 Розмір тарифів, зазначених в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, стосується лише відділень м.Києва. Тарифи в інших регіонах зазначені у Додатку 1. 

3
 При переведенні клієнта з тимчасового рахунку на постійний і виявленні ним бажання обслуговуватись за умовами будь-якого з тарифних пакетів банку, різниця між первісною вартістю 

відкриття рахунку та вартістю за відкриття рахунку за умовами тарифного пакету не повертається. 
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операції.  

1.10 

Закриття поточного рахунку в 

національній валюті при переході з 

одного відділення Банку в інше або в 

зв’язку з перереєстрацією 

0,00 грн. 20,00 грн., без ПДВ 
 

1.11 

Закриття поточного рахунку в 

національній валюті в зв’язку з 

ліквідацією за рішенням суду 

0,00 грн. -  

1.12 

Закриття спеціального рахунку 

балансу 2604 /окремого поточного 

рахунку балансу 2606 «Рахунки 

платників податку на додану 

вартість» 

0,00 грн. 0,00 грн.  

1.13 
Закриття рахунку для формування 

статутного фонду юридичній особі 
0,00 грн. -  

Іноземна валюта 

 

1.14 

Відкриття першого поточного 

рахунку / рахунку для формування 

статутного фонду (для юридичних 

осіб) в іноземній валюті 

250,00 грн., без ПДВ 

(переведення з тимчасового 

рахунку на поточний – 0,00 

грн.) 

185,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

1.15 
Відкриття наступних поточних 

рахунків в іноземній валюті 
200,00 грн., без ПДВ 185,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

1.16 

Відкриття поточного рахунку в 

іноземній валюті при переході з 

одного відділення Банку в інше  

0,00 грн. 90,00 грн. без ПДВ  

1.17 

Відкриття поточного рахунку 

юридичній особі в іноземній валюті 

в зв’язку з перереєстрацією 

0,00 грн. 100,00 грн. без ПДВ  

1.18 Відкриття депозитного рахунку 0,00 грн. 0,00 грн.  

1.19 

Повторне відкриття рахунку для 

формування статутного фонду 

юридичній особі в іноземній валюті 

0,00 грн. -  

1.20 
Закриття поточного рахунку в 

іноземній валюті 
400,00 грн., без ПДВ 250,00 грн. без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

1.21 

Закриття поточного рахунку в 

іноземній валюті при переході з 

одного відділення Банку в інше або в 

зв’язку з перереєстрацією 

0,00 грн. 20,00 грн. без ПДВ 
 

1.22 Закриття поточного рахунку в 0,00 грн. 0,00 грн.  
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іноземній валюті в зв’язку з 

ліквідацією за рішенням суду 

1.23 

Закриття рахунку для формування 

статутного фонду юридичній особі в 

іноземній валюті 

0,00 грн. -  

Розділ 2. Розрахункові операції  

2.1 
Щомісячна плата за розрахункове 

обслуговування поточних рахунків  
150,00 грн., без ПДВ 150,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується 

щомісячно першого банківського 

дня місяця 

2.2 

Щомісячна комісія за розрахунково-

касове обслуговування недіючого* 

поточного рахунку юридичної особи 

(в т.ч. її відокремлених підрозділів) 

та фізичних осіб-підприємців у 

розмірі залишку на рахунку, але не 

більше: 

50,00 грн., без ПДВ 
Сума комісії стягується 

щомісячно 

2.3 

Плата за переоформлення рахунку** 

на розрахунково-касове 

обслуговування за тарифним 

пакетом 

200,00 грн, без ПДВ  

2.4 
Комісія за обробку платіжного 

доручення в національній валюті 

Вихідні платіжні доручення:  

внутрішнє (в межах Банку) – 0,00 грн., 

зовнішнє (за межі Банку): 

 - 40,00 грн., без ПДВ, за платіжне доручення на 

паперовому носії,  

- 2,00 грн., без ПДВ, за платіжне доручення в 

електронному вигляді 

Вхідні платіжні доручення: 0,00 грн. 

Тариф набуває чинності з 

01.08.17 

2.5 

Плата за розрахункове 

обслуговування в післяопераційний 

час 

0,2%, мін 1,00 грн., макс 50,00 грн., без ПДВ, за 

платіжне доручення на паперовому носії, 

0,1%, мін 1,00 грн., макс 50,00 грн., без ПДВ, за 

платіжне доручення в електронному вигляді 

Сума комісії стягується щоденно 

безпосередньо при проведенні 

операції 

2.6 

Терміновий платіж за рахунок 

надходжень (готівкових) протягом 

операційного дня 

0,1% від розрахованої суми за день, 

мін 5,00 грн., макс 100,00 грн., без ПДВ 
Сума комісії стягується щоденно  

*Під недіючим поточним рахунком мається на увазі рахунок, за яким відсутні операції протягом одного року (окрім списання комісійних винагород, 

що здійснено банком та відсотків, які нараховуються на залишок на поточному рахунку), за виключенням поточних пенсійних/ соціальних рахунків, 

рахунків зі спеціальним режимом використання, поточних рахунків, що відкриваються для виплати депозитних або кредитних коштів, поточних рахунків 

операції за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів. 

**Комісія вказана за переоформлення одного рахунку. При переході на обслуговування за умовами тарифних пакетів всі поточні рахунки Клієнта мають 

бути оформлені на один тарифний пакет. 
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Розділ 3. Системи електронного банкінгу
4
  

3.1 

Щомісячна плата за виконання 

операцій з використанням системи 

«Інтернет-Клієнт-Банк»*  

100,00 грн., без ПДВ 

Перший місяць 

обслуговування - 

49,00грн., без ПДВ, 

 наступні місяці 

обслуговування - 

49,00грн., без ПДВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума комісії стягується 

щомісячно першого банківського 

дня місяця 

3.2 

Виконання операцій за додатковим 

рахунком (за кожним рахунком в 

національній чи іноземній валюті) з 

використанням систем «Клієнт-

Банк+», «Інтернет-Клієнт-Банк»*  

0,00 грн. 49,00грн., без ПДВ 

3.3 

Прийом електронних платіжних 

документів клієнтів, які 

обслуговуються за системами 

«Клієнт-Банк+», «Інтернет-Клієнт-

Банк» при відсутності чи 

недостатності коштів на рахунку 

0,00 грн. 0,00 грн. 

3.4 
Надання виписок про стан рахунку 

через web-сайт Банку 
  

 Перший місяць обслуговування 42,00 грн., без ПДВ 42,00 грн., без ПДВ 

 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн., без ПДВ 27,00 грн., без ПДВ 

3.5 
Надання виписок про стан рахунку 

на мобільний телефон 
 

 Перший місяць обслуговування 42,00 грн., без ПДВ 42,00 грн., без ПДВ 

 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн., без ПДВ 27,00 грн., без ПДВ 
*Розмір  тарифів для ФОП, зазначених в пунктах 3.1, 3.2, стосуються лише відділень м.Києва. Тарифи в інших регіонах зазначені в Додатку 2. 

Розділ 4. Надання довідок та інше  

4.1 

Видача довідок про наявність 

поточних рахунків в Банку за 

запитом клієнта (при відкритті 

поточного рахунку в нац. та/або в  

ін. валюті перша довідка (1 шт.) 

0,00 грн. – обов’язково до видачі 

Клієнту) 

Протягом 3-х днів - 25,00 грн., без ПДВ, 

термінова – 50,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.2 

Видача довідок про стан поточних 

рахунків та/або рух коштів на 

поточних рахунках (в національній 

та іноземній валютах) за запитом 

100,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

                                                           
4
 Тарифи, викладені в даному розділі діють лише для договорів та/або додаткових угод, що будуть укладені після затвердження вказаних тарифів.  
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клієнта 

4.3 

Видача дублікату виписки по 

поточному рахунку за запитом 

Клієнта 

За поточний рік – 150,00 грн., без ПДВ 

за попередні роки – 300,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.4 

Видача довідок, пов’язаних із 

розрахунково-касовим 

обслуговуванням, за запитом 

аудиторів 

400,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.5 

Видача нетипових довідок, 

пов’язаних із розрахунково-касовим 

обслуговуванням, за запитом 

Клієнта 

300 грн., без ПДВ 
Тариф набуває чинності з 

01.08.17 

4.6 

Видача дубліката реєстру 

кредитових платіжних документів за 

запитом клієнта 

За поточний рік – 150,00 грн., без ПДВ 

за попередні роки – 300,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.7 

Видача довідок ЮО або ФОП про 

наявність/відсутність кредитної 

заборгованості, 1 шт. 

200,00 грн., без ПДВ 89,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.8 
Видача Клієнту довідки про 

облікову ставку НБУ 
200,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.9 

Видача довідок про зміну 

призначення платежу в заяві на 

переказ готівки (містить 

повідомлення Клієнту про те, що 

його лист з проханням про зміну 

призначення платежу прийнято до 

уваги) 

200,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.10 
Заміна карток зі зразками підписів та 

печатки, за 1 шт. 
20,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.11 Оформлення чекової книжки клієнту 300,00 грн., без ПДВ 
Тариф набуває чинності з 

01.08.17 

4.12 

Засвідчення підписів на картках зі 

зразками підписів та відбитка 

печатки фізичних осіб-

підприємців/фізичних осіб-

довірених осіб при відкритті рахунку 

для формування статутного фонду, 

за 1 шт. 

15,00 грн., в т.ч. ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.13 
Надання копії картки зі зразками 

підписів та відбитка печатки:  
 

Картка завіряється 

відповідальною особою 
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- для відділень м.Києва і Київської 

області, 
20,84 грн., крім того ПДВ 4,16 грн. 

(керівником відділення або 

іншою уповноваженою особою). 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 
 - для інших відділень. 12,50 грн., крім того ПДВ 2,50 грн. 

4.14 
З’ясування платежів, відправлених 

на адресу інших банків 
200,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.15 
Відправка до іншого банку вимог та 

ін. документів  
100,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.16 
Оформлення платіжного документа 

Клієнту, за 1 шт. 
16,67 грн., крім того ПДВ 3,33 грн. 

Сплачується Клієнтом додатково 

до комісії за проведення платежів 

на паперовому носії 

Тариф набуває чинності з 

01.08.17 

4.17 
Скасування платежів Клієнта з 

датою валютування 
200,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.18 

Уточнення/зміна  реквізитів у 

 розрахунковому документі  в 

національній валюті за запитом 

Клієнта 

25,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

4.19 

Перерахування грошових коштів з 

поточного рахунку згідно з 

договором доручення 

0,1% від суми, мін 5,30 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується 

щомісячно першого банківського 

дня місяця 

4.20 

Прийом та перерахування грошової 

виручки на поточний рахунок 

Клієнта-юридичної особи, що 

відкритий в іншому банку 

0,5% від загальної суми за 

місяць, мін 100 грн. (в 

місяць), без ПДВ 

- 
Сума комісії стягується 

щомісячно 

4.21 

Тариф за видачу юридичним особам 

/ фізичним особам-суб’єктам 

підприємницької діяльності довідок, 

які підтверджують здійснення ними 

оплати раніше; за відправку листа 

при зміні реквізитів / поверненні 

відправлених платежів та переказів 

для всіх структурних підрозділів 

Банку.  

89 грн., без НДС 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

Розділ 5. Розрахунково-касові операції  

5.1 
Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку Клієнта в 
1,00% від суми, без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 
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національній валюті операції 

5.2 

Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку Клієнта в 

національній валюті (символ каси 

40»)  

1,5% від суми, без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

5.3 

Видача готівкових коштів з 

поточного рахунку Клієнта в 

іноземній валюті 

1,5% від суми, без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

5.4 
Здавання готівкової виручки до каси 

Банку: 
 - 

 
- у відділенні, де відкрито поточний 

рахунок  Клієнта 
0,00 грн. 0,00 грн. - 

 

- в іншому відділенні (за умови 

підписання додаткової угоди до 

договору банківського рахунку) 

0,2% від суми, мін 2 грн., 

без ПДВ 

0,2% від суми, мін 2 

грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

5.5 

Підготовка заздалегідь (за наданими 

Клієнтами чеками) готівки для 

видачі 

0,00 грн. 0,00 грн. - 

5.6 

Перевірка грошових банкнот в 

національній/іноземній валюті на 

оригінальність та 

платоспроможність  

1,50 грн. за 1 банкноту (незалежно від номіналу), 
Тариф набуває чинності з 

01.02.16 

5.7 

Повторний перерахунок готівкових 

коштів, що надійшли через 

інкасаторів Банку 

1% від суми перерахунку, без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

5.8 

Видача розмінної монети номіналом 

0,01 – 0,50 грн. юридичним особам, 

що мають відкритий рахунок в АТ 

«ПРАВЕКС БАНК» 

0,01 – 0,05грн. – 20,00грн. за 1000 шт. (без ПДВ)  

                                                                                                     

0,10 – 0,25грн. – 30,00грн. за 1000 шт. (без ПДВ) 

                                                                                                                                              

0,50грн. – 40,00грн. за 1000 шт. (без ПДВ) 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 

5.9 

Видача готівкових коштів з 

тимчасового рахунку при 

одночасному зарахуванню цих 

коштів на новий тимчасовий 

рахунок 

0,00 грн. - - 

5.10 

Виконання ксерокопій документів 

(окрім документів, необхідних для 

надання банківських послуг) 

10,00 грн. за одну сторінку, у т.ч. ПДВ 1,67 грн. 
Тариф набуває чинності з 

01.02.16 

Розділ 6. Операції з банківськими металами  

6.1 

Відкриття/закриття поточного 

рахунку в банківських металах 

(золото, срібло, платина, паладій) 

100,00 грн., без ПДВ 

 

100,00 грн., без ПДВ 

 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції 
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6.2 

Перерахування банківського 

ЗОЛОТА за дорученням Клієнта на 

власний поточний або депозитний 

рахунок: 

 

 
- Відкритий в АТ «ПРАВЕКС 

БАНК» 
0,00 грн. Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 
 

- Відкритий в іншому банку (комісії 

інших банків, пов’язані із 

перерахуванням банківського 

металу, сплачує Клієнт) 

0,50%, мін 250,00 грн. 

 

6.3 

Перерахування банківського 

СРІБЛА за дорученням Клієнта на 

власний поточний або депозитний 

рахунок: 

 

 
- Відкритий в АТ «ПРАВЕКС 

БАНК» 
0,00 грн. Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 
 

- Відкритий в іншому банку (комісії 

інших банків, пов’язані із 

перерахуванням банківського 

металу, сплачує Клієнт) 

0,50%, мін 100,00 грн. 

6.4 

Перерахування банківської 

ПЛАТИНИ за дорученням Клієнта 

на власний поточний або депозитний 

рахунок: 

 

 
- Відкритий в АТ «ПРАВЕКС 

БАНК»  
0,00 грн. Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 
 

- Відкритий в іншому банку (комісії 

інших банків, пов’язані із 

перерахуванням банківського 

металу, сплачує Клієнт) 

0,50%, мін 400,00 грн. 

6.5 

Перерахування банківського 

ПАЛАДІЯ за дорученням Клієнта на 

власний поточний або депозитний 

рахунок: 

 

 - Відкритий в АТ «ПРАВЕКС БАНК»  0,00 грн. Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 

- Відкритий в іншому банку (комісії 

інших банків, пов’язані із 

перерахуванням банківського 

металу, сплачує Клієнт) 

0,50%, мін 150,00 грн. 

6.6 

Внесення Клієнтом банківського 

золота/срібла/платини/паладія з його 

фізичною поставкою на власний 
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поточний рахунок у банківському 

золоті/сріблі/платині/паладії: 

 - зливками номіналом до 500 гр. не стягується  

 - зливками номіналом понад 500гр. встановлюється індивідуально  

6.7 
Зняття з поточного рахунку 

банківського ЗОЛОТА: 
 

 - зливок номіналом 1 гр. 

1,5% від вартості металу по курсу НБУ, але не менш 

ніж 400 грн. (на всі номінали зливків) 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 - зливок номіналом 2 гр. 

 - зливок номіналом 2,5 гр. 

 - зливок номіналом 5 гр. 

 - зливок номіналом 10 гр. 

 - зливок номіналом 20 гр. 

 - зливок номіналом  1 тройська унція 

 - зливок номіналом 50 гр. 

 - зливок номіналом 100 гр. 

 - зливок номіналом 250 гр. 

 - зливок номіналом 500 гр. 

 - зливок номіналом 1000 гр. 

 - зливок номіналом більше 1000 гр. 

6.8 
Зняття з поточного рахунку 

банківського СРІБЛА: 

5% від вартості металу по курсу НБУ, але не менш 

ніж 400 грн. (на всі номінали зливків) 

 

 

 

 

 

 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 - зливок номіналом 5 гр. 

 - зливок номіналом 10 гр. 

 - зливок номіналом 20 гр. 

 - зливок номіналом  1 тройська унція 

 - зливок номіналом 50 гр. 

 - зливок номіналом 100 гр. 

 - зливок номіналом 250 гр. 

 - зливок номіналом 500 гр. 

 - зливок номіналом 1000 гр. 

 - порошок 25000 гр. 

6.9 
Зняття з поточного рахунку 

банківської  ПЛАТИНИ: 
 

 - зливок номіналом 1 гр. 

2% від вартості металу по курсу НБУ, але не менш 

ніж 400 грн. (на всі номінали зливків) 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 - зливок номіналом 2,5 гр. 

 - зливок номіналом 5 гр. 

 - зливок номіналом 10 гр. 

 - зливок номіналом 20 гр. 

 - зливок номіналом  1 тройська унція 

 - зливок номіналом 50 гр. 
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 - зливок номіналом 100 гр. 

 - зливок номіналом 250 гр. 

 - зливок номіналом 500 гр. 

 - зливок номіналом 1000 гр. 

 - зливок номіналом більше 1000 гр. 

6.10 
Зняття з поточного рахунку 

банківського  ПАЛАДІЯ: 
 

 - зливок номіналом 1 гр. 

2% від вартості металу по курсу НБУ, але не менш 

ніж 400 грн. (на всі номінали зливків) 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 - зливок номіналом 2,5 гр. 

 - зливок номіналом 5 гр. 

 - зливок номіналом 10 гр. 

 - зливок номіналом 20 гр. 

 - зливок номіналом  1 тройська унція 

 - зливок номіналом 50 гр. 

 - зливок номіналом 100 гр. 

 - зливок номіналом 250 гр. 

 - зливок номіналом 500 гр. 

 - зливок номіналом 1000 гр. 

 - зливок номіналом більше 1000 гр. 

6.11 

Придбання за дорученням Клієнта за 

комерційним курсом Банка 

банківського золота/срібла/ 

платини/паладія без його фізичної 

поставки із зарахуванням на 

поточний рахунок Клієнта в 

банківському 

золоті/сріблі/платини/паладії 

1,00%, мін 100,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

6.12 

Продаж за дорученням Клієнта за 

комерційним курсом Банка 

банківського золота/срібла/платини/ 

паладія без його фізичної поставки з 

поточного рахунку Клієнта в 

банківському 

золоті/сріблі/платини/паладії 

1,00%, мін 100,00 грн., без ПДВ 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

6.13 

Видача Клієнту довідки/виписки про 

рух за рахунком в банківському 

золоті/сріблі/платині /паладії: 

 

 - - видача по мірі здійснення операції Не стягується  

 

 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

 
- - видача за запитом Клієнта за 

поточний рік 100,00 грн., без ПДВ 

 
 

- - видача за запитом Клієнта за 

минулі роки 
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- - термінова видача за запитом 

Клієнта за поточний рік 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 
 

- - термінова видача за запитом 

Клієнта за минулі роки 

6.14 

Видача за запитом Клієнта довідок, 

що стосуються рахунку в 

банківському 

золоті/сріблі/платині/паладії: 

 

 
- - видача довідки про наявність 

рахунку 

100,00 грн., без ПДВ 

 

Сума комісії стягується щоразу 

безпосередньо при виконанні 

операції. 

Тариф набуває чинності з 

06.07.2015 

 

- - видача інших довідок, пов’язаних із 

розрахунково-касовим 

обслуговуванням за поточний рік 

 

- - видача інших довідок, пов’язаних із 

розрахунково-касовим 

обслуговуванням за минулі роки 

 
- - термінова видача довідки про 

наявність рахунку 

 

- - термінова видача інших довідок, 

пов’язаних із розрахунково-касовим 

обслуговуванням за поточний рік 

 

- - термінова видача інших довідок, 

пов’язаних із розрахунково-касовим 

обслуговуванням за минулі роки 

Розділ 7. Розрахунково-касове обслуговування при прийманні готівкових платежів  

7.1 
Розрахунково-касове обслуговування при прийманні готівкових платежів на користь організацій, з якими укладені 

договори про приймання готівкових платежів 

7.1.1 
Для договорів на умові стягнення комісії з організації, з якою укладено договір про приймання платежів,  та з платників 

додатково до суми платежу. 

 Тип організації Сума платежу, грн. 

Розмір комісії, що 

утримується Банком 

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 грн. 0,5% 10,00 грн. 

від 3000,01 грн. 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 грн.  1% 5,00 грн. 

від 3000,01 грн.  0,5% - 
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7.1.2 
Для договорів на умові стягнення комісії з організації, з якою 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, без 

ПДВ/ Розмір комісії, що 

утримується Банком при 

перерахуванні на рахунок 

організації від суми платежу, 

без ПДВ 

Розмір комісії, яка 

підлягає оплаті платником 

додатково до суми 

платежу, 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 грн. до 12,00 грн. 2% 

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

від 3000,01 грн. 0,5% 

7.1.3 
Для договорів на умові стягнення комісії з організації, з якою укладено договір про приймання платежів (кошти 

перераховуються на рахунки, відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК») 

 Тип організації Сума платежу 

Розмір комісії, що 

оплачується організацією на 

підставі виставлених банком 

щомісячних рахунків-фактур 

на підставі перерахованих 

сум організації за місяць, без 

ПДВ/ Розмір комісії, що 

утримується Банком при 

перерахуванні на рахунок 

організації від суми платежу, 

без ПДВ 

Розмір комісії, яка 

підлягає оплаті платником 

додатково до суми 

платежу, 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 грн. до 12,00 грн. 2% 

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

від 3000,01 грн. 0,5% 

7.1.4 
Для договорів на умові стягнення комісії з платників, які здійснюють оплату на користь організації, з якою укладено договір 

про приймання платежів 

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

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

 

- Для організацій, які надають 

комунальні послуги, та послуги 

ОСББ* 

Незалежно від суми 

платежу 
1%, але не менше 8,00 грн. 

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

від 3 000,01 грн. 0,8%, але не менше 25,00 грн. 
* «результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою 

водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому  

законодавством» (Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 N 1875-IV) 

7.2 
Розрахунково-касове обслуговування при прийманні готівкових платежів на користь організацій, з якими не укладені 

договори про приймання готівкових платежів 

 Сума платежу 
Розмір комісії, яка підлягає оплаті платником 

додатково до суми платежу, без ПДВ 

 Від 0,01 грн. до 1000,00 грн. 1,5%, але не менше 10,00 грн. 

 від 1000,01 грн. до 5000,00 грн. 1,3%, але не менше 18,00 грн.  

 від 5000,01 грн. до 10000,00 грн. 1,1%, але не менше 68,00 грн. 

 від 10000,01 грн. до 100000,00 грн. 0,6%, але не менше 100,00 грн. 

 від 100000,01 грн. 0,3%, але не менше 600,00 грн. 

Розділ 8. Документарні операції  

 Найменування послуги 
Тариф по операціям в 

іноземній валюті 
Тариф по операціям в національній валюті 

8.1 Тарифи за документарними акредитивами 

8.1.1 Експортні акредитиви (акредитиви, отримані банком) 

8.1.1.1 Попереднє авізування акредитива 30 EUR, без ПДВ 50 грн., без ПДВ 

8.1.1.2 

Авізування акредитива або 

авізування змін в частині збільшення 

суми акредитива  

0,15% від суми акредитива/ 

від суми збільшення, мін. 

50 EUR, макс. 500 EUR, без 

ПДВ 

0,15% від суми акредитива/від суми збільшення, мін. 250 

грн, макс. 3000 грн., без ПДВ 

8.1.1.3 

Авізування інших змін (крім 

збільшення суми) акредитива 

бенефіціару  

70 EUR, без ПДВ 250 грн., без ПДВ 

8.1.1.4 Дострокове закриття (анулювання) 30 EUR, без ПДВ 150 грн., без ПДВ 
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акредитива  

8.1.1.5 
Перевірка документів, що надані для 

одержання платежу по акредитиву  

0,2% від суми кожного 

наданого пакету 

документів, мін. 75 EUR, 

макс. 1000 EUR, без ПДВ 

0,2% від суми кожного наданого пакету документів, мін. 

500 грн., макс. 4000 грн., без ПДВ 

8.1.1.6 

Перевірка проектів документів, що 

будуть надані для одержання 

платежу по акредитиву  

70 EUR, без ПДВ 500 грн., без ПДВ 

8.1.1.7 Підтвердження акредитива:  

- 
- з покриттям в АТ «ПРАВЕКС 

БАНК»  

0,5% річних від суми 

підтвердження, мін 300 

EUR, без ПДВ 

0,5% річних від суми підтвердження, мін 3000 грн., без 

ПДВ 

- 
- без покриття в АТ «ПРАВЕКС 

БАНК»  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу 

банку, без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

- 

- під гарантію або рамбурсне 

безвідкличне зобов'язання банку 

групи Інтеза Санпаоло  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу 

банку, без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.1.1.8 

Виконання операцій за експортним 

акредитивом: переказ 

трансферабельного акредитива  

0,2% від суми переказу, мін 

100 EUR, без ПДВ 
0,2% від суми переказу, мін 500 грн., без ПДВ 

8.1.1.9 Негоціація документів  згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.1.1.10 
Обробка документів з метою 

відправки (за кожен пакет) 

100 EUR (для віддалених* країн), 

50 EUR (окрім віддалених** країн), 

100 грн. (по Україні), без ПДВ 

8.1.1.11 
Розшук (запит) по акредитиву за 

зверненням (запитом) клієнта 
30 EUR, без ПДВ 150 грн., без ПДВ 

8.1.2 Імпортні акредитиви (акредитиви, відкриті банком) 

8.1.2.1 Попереднє авізування акредитива  30 EUR, без ПДВ 50 грн., без ПДВ 

8.1.2.2 

Відкриття покритого акредитиву або 

внесення змін в частині збільшення 

суми покритого акредитиву  

0,2% від суми 

акредитива/від суми 

збільшення, мін. 100 EUR, 

макс.1000 EUR, без ПДВ 

0,2% від суми акредитива/від суми збільшення, мін. 800 

грн., макс.3000 грн., без ПДВ 

8.1.2.3 

Відкриття непокритого акредитиву 

або збільшення суми непокритого 

акредитиву  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу 

банку, без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.1.2.4 
За зобов’язання банку по 

непокритому акредитиву  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу 

банку, без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.1.2.5 
Зміна інших умов (крім збільшення 

суми) акредитиву  
70 EUR, без ПДВ 300 грн., без ПДВ 

8.1.2.6 Перевірка документів  0,2% від суми кожного 0,2% від суми кожного наданого пакету документів, мін. 
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наданого пакету 

документів, мін. 100 EUR, 

макс.1000 EUR, без ПДВ 

250 грн., макс.4000 грн., без ПДВ 

8.1.2.7 Виконання платежу по акредитиву  
0,1% від суми, мін. 20 EUR, 

макс. 250 EUR, без ПДВ 
- 

8.1.2.8 
Обробка документів з метою 

відправки (за кожен пакет)  

100 EUR (для віддалених* 

країн), 

50 EUR (окрім 

віддалених** країн), 

100 грн. (по Україні), без 

ПДВ 

- 

8.1.2.9 
Дострокове закриття (або 

анулювання) акредитива  
50 EUR, без ПДВ 200 грн., без ПДВ 

8.1.2.10 
Переказ трансферабельного 

акредитива 

0,2% від суми переказу, 

мін. 100 EUR, без ПДВ 
0,2% від суми переказу, мін. 500 грн., без ПДВ 

8.1.2.11 

Авізування акредитива, його змін, 

повідомлень про анулювання, 

супровідних повідомлень іншим 

банкам 

50 EUR за кожне 

повідомлення, без ПДВ 
300 грн., без ПДВ 

Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день 

нарахування/сплати.  

Утримання комісій, що повинні сплачуватися клієнтами Банку згідно з умовами імпортного акредитиву (акредитиву, відкритого банком), здійснюється 

шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку або шляхом сплати комісій клієнтом до моменту надання послуги (якщо інше 

не передбачене окремим договором з клієнтом).  

Якщо умовами експортного акредитиву (акредитиву, отриманого банком) передбачена оплата комісій Банку за рахунок бенефіціару, що є клієнтом 

Банку, утримання комісій здійснюється шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку або шляхом сплати комісій клієнтом 

до моменту надання послуги, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.  

Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання акредитиву, чи закінчення строку його дії (або частини), чи звільнення банку від зобов'язань за 

операцією. 

8.2 Тарифи за банківськими гарантіями/резервними акредитивами 

8.2.1 Гарантії/резервні акредитиви, отримані банком 

8.2.1.1 

Авізування бенефіціару гарантії 

(резервного акредитиву), або змін умов 

гарантії(резервного акредитиву) в 

частині збільшення суми гарантії 

(резервного акредитиву)  

0,15% від суми гарантії /від 

суми збільшення, мін. 50 EUR, 

макс 500EUR, без ПДВ 

0,15% від суми гарантії /від суми збільшення, мін. 300 грн., макс. 

4000 грн., без ПДВ 

8.2.1.2 
Авізування бенефіціару інших змін до 

умов гарантії (резервного акредитиву)  
50 EUR, без ПДВ 300 грн., без ПДВ 

8.2.1.3 
Анулювання гарантії (резервного 

акредитиву) 
30 EUR, без ПДВ 250 грн., без ПДВ 

8.2.1.4 
Виконання операцій за авізованими 

гарантіями: перевірка (складання) 

вимоги платежу за гарантією 

0,1% від суми вимоги, мін. 50 

EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ 
0,1% від суми вимоги, мін. 250 грн., макс. 4000 грн., без ПДВ 

8.2.1.5 Перевірка та підтвердження 10 EUR, без ПДВ 250 грн, без ПДВ 
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відповідності підписів клієнта на вимозі  

8.2.1.6 

Виконання операцій за авізованими 

резервними акредитивами: перевірка 

вимоги та інших представлених 

документів  

0,2% від суми вимоги, мін. 50 

EUR, max 500 EUR, без ПДВ 
– 

8.2.1.7 
Обробка документів за гарантією 

(резервним акредитивом) з метою 

подальшого надсилання  

100 EUR (для віддалених* країн), 50 EUR (окрім віддалених** країн), 100 грн (по Україні), без 

ПДВ 

8.2.1.8 

Авізування гарантії (резервного 

акредитиву), змін умов, повідомлень про 

анулювання, супровідних повідомлень 

іншим банкам 

50 EUR за кожне 

повідомлення, без ПДВ 
300 грн. за кожне повідомлення, без ПДВ 

8.2.1.9 
Розшук (запит) по гарантії 

(контргарантії, резервному акредитиву) 

за зверненням (запитом) клієнта 

30EUR, без ПДВ 250 грн, без ПДВ 

8.2.2 Гарантії/резервні акредитиви, надані банком 

8.2.2.1 

Надання гарантії (контргарантії, 

резервного акредитиву), або внесення 

змін в частині збільшення суми гарантії 

(контргарантії, резервного акредитиву) 

згідно з рішенням 

уповноваженого органу банку, 

мін. 100 EUR, без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, мін. 800 грн., 

без ПДВ 

8.2.2.2 
Надання гарантії під контргарантію 

банку групи Інтеза Санпаоло  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу банку, 

без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.2.2.3 

Виконання операцій за наданими 

гарантіями (контргарантіями, 

резервними акредитивами) 

незабезпеченими грошовими коштами 

на рахунку покриття: за зобов’язання 

банку  

згідно з рішенням 

уповноваженого органу банку, 

без ПДВ 

згідно з рішенням уповноваженого органу банку, без ПДВ 

8.2.2.4 
Виконання операцій за наданими 

гарантіями (контргарантіями): перевірка 

вимоги 

0,1% від суми вимоги, мін. 50 

EUR, макс 200EUR, без ПДВ 
0,1% від суми вимоги, мін. 300 грн., макс. 4000грн, без ПДВ 

8.2.2.5 

Виконання операцій за наданими 

резервними акредитивами: перевірка 

вимоги та інших представлених 

документів  

0,2% від суми вимоги, мін. 50 

EUR, макс. 300EUR, без ПДВ 
– 

8.2.2.6 
Здійснення платежу за гарантією 

(контргарантією, резервним 

акредитивом) 

80 EUR, без ПДВ 100 грн., без ПДВ 

8.2.2.7 
Зміна інших умов (крім збільшення 

суми) гарантії, контргарантії, резервного 

акредитиву 

100 EUR, без ПДВ 600 грн., без ПДВ 

8.2.2.8 
Дострокове припинення дії 

(анулювання) гарантії, контргарантії, 

резервного акредитиву 

50 EUR, без ПДВ 200 грн., без ПДВ 

8.2.2.9 Обробка документів з метою відправки 100 EUR (для віддалених* країн),  
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50 EUR (окрім віддалених** країн),  

100 грн (по Україні), без ПДВ 

Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день 

нарахування/сплати. Сплата комісій Банку здійснюється клієнтом до моменту надання послуг, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.   

Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання гарантії/контргарантії, чи закінчення строку її дії (або частини), чи звільнення банку від 

зобов'язань за операцією. 

8.3 Тарифи за документарними інкасо 

8.3.1. 
Оформлення інкасового доручення за 

експортним інкасо 
0,15% від суми документів, мін. 100 EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ 

8.3.2 
Зміна умов інкасового доручення, або 

авізування змін за імпортним інкасо, в 

т.ч. анулювання  

50 EUR, без ПДВ 

8.3.3 

Проведення розрахунків із 

застосуванням імпортного 

документарного інкасо (авізування та 

видача документів) 

0,15% від суми документів, мін. 50 EUR, макс. 500 EUR, без ПДВ 

8.3.4 

Обробка документів за експортним 

інкасо з метою їх відправлення, або 

повернення несплачених документів за 

імпортним  інкасо  

100 EUR (для віддалених* країн),  

50 EUR (окрім віддалених** країн), без ПДВ  

Всі комісії банка за документарними операціями в іноземній валюті нараховуються/сплачуються в національній валюті за офіційним курсом НБУ на день 

нарахування/сплати.  

Утримання комісій з клієнта здійснюється шляхом договірного списання відповідно до договору банківського рахунку або шляхом сплати комісій 

клієнтом до моменту надання послуги, якщо інше не передбачене окремим договором з клієнтом.  

Вже сплачені комісії не повертаються в разі анулювання інкасо, чи закінчення строку його дії. 

*Віддалені країни: 

Канада, США; Гонконг, Індія, Китай, Корея (Південна), Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Тайвань, Японія; Бангладеш, Бахрейн, Бруней, 

Бутан, В'єтнам, Ізраїль, Індонезія, Ємен, Йорданія, Камбоджа, Катар, Корея (Північна), Кувейт, Лаос, Ліван, Макао, М'янма (Бірма), Непал, Оман, 

Саудівська Аравія, Сирія, Таїланд, Філіппіни, Шрі-Ланка; Австралія, Алжир, Американське Самоа, Ангілья, Ангола, Антигуа, Антильські острови 

(Нідерланди), Аргентина, Аруба, Афганістан, Багамські о-ви, Барбадос, Беліз, Бенін, Бермудські о-ви, Болівія, Бонайре, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, 

Бурунді, Вануату, Венесуела, Віргінські о-ви (Британські), Віргінські о-ви (США), Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвінейська 

Республіка, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Гренландія, Гуам, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель 

Сальвадор, Еритрея, Ефіопія, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Ірак, Іран, Кайманові о-ви, Камерун, Кабо-Верде, Кенія, Кірибаті, Колумбія, Коморські о-ви, 

Конго, Конго, Демократична Республіка, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кука, о-ви, Кюрасао, Лесото, Ліберія, Лівія, Мавританія, Маврикій, Мадагаскар, 

Майотта, Малаві, Малі, Мальдівські о-ви, Марокко, Мартиніка, Маршалові о-ви, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Монголія, Монсеррат, Намібія, Науру, 

Невіс, Нігер, Нігерія, Нікарагуа, Ніуе, о-в, Нова Зеландія, Нова Каледонія, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південно-

Африканська Республіка, Пуерто Ріко, Реюньйон, Руанда, Сайпан, Самоа (Західне), Санта-Лючія, Сан-Томе і Принсіпі, Свазіленд, Св. Єлени, 

Сейшельські о-ви, Сенегал, Сен-Бартельмі, Сен-Мартен, Сент-Вінсент, Сент-Кітс (Св. Христофора), Сінт-Естатіус, Соломонові о-ви, Сомалі, Сомаліленд, 

Судан, Суринам, Східний Тімор, Сьєрра-Леоне, Таїті, Танзанія, Терксі Кайкос, о-ви, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Уганда, Уругвай, 

Фіджі, Фолклендські о-ви, Французька Гвіана, Центрально-Африканська Республіка, Чад, Чилі, Ямайка. 

**Інші країни окрім відділених: 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Польща, Російська Федерація, Румунія, Таджикистан, Узбекистан; Австрія, 

Бельгія, Болгарія, Великобританія, Гернсі, Джерсі, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Німеччина, Сан-

Марино, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія; Албанія, Андорра, Боснія та Герцеговина, Гібралтар, Греція, Данія, 

Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канарські о-ви, Кіпр, Косово, Македонія, Мальта, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Сербія, Словенія, Фарерські острови, 

Фінляндія, Хорватія, Швеція. 
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Розділ 9. Еквайринг 

 Тарифи встановлюються індивідуально для кожного клієнта 

Розділ 10. Тарифи за обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат 

 співробітникам Клієнта в безготівковій формі (зарплатно-картковий проект)  

Розділ 10.1. Для КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

10.1.1 Тарифи, що підлягають сплаті Клієнтом 

  

Visa Classic 

Unembossed (в 

т.ч. миттєва) / 

Visa Сlassic 

International 

MasterCard 

Standard / 

MasterCard Debit 

/ Visa Gold / 

MasterCard Gold 

Visa Platinum / 

MasterCard 

Platinum 

Visa 

Gold Pay Wave¹ / 

MasterCard 

Gold Pay Pass¹ 

Visa Platinum 

Pay Wave¹/ 

MasterCard  

Platinum Pay 

Pass¹ 

 

Розрахунково-касове 

обслуговування при випуску та при 

продовжені терміну дії основної 

Картки (річне), без ПДВ 

0,00 грн. 50,0 грн. 100,0 грн. 200,0 грн. 

10.1.2 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при продовжені терміну дії основної Картки (річне), керівному складу 

Клієнта, без ПДВ 

 
Для підприємства зі штатом менше 

10 співробітників 
– 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 3 (трьох) 

карток) 

 
Для підприємства зі штатом від 11 

до 50 співробітників 
– 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 20 

(двадцяти) карток) 

 
Для підприємства зі штатом більше 

50 співробітників 
– 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 35 

(тридцяти п'яти) карток) 

 
Для підприємства з фондом оплати праці до 49,9 тис. грн. 

та / або зі штатом менше 10 співробітників 
0,5 %  

від суми кожного перерахування 

 
Для підприємства з фондом оплати праці більше 49,9 тис. грн. 

та / або зі штатом більше 10 співробітників 
0,0 %  

від суми кожного перерахування 

 
Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з використанням «Z-модуля» для формування 

зведеної відомості в електронному вигляді (сплачується одноразово), без ПДВ 
0,0 грн. 

10.1.3 Умови обслуговування Рахунків співробітників Клієнта 

 Відсотки, які нараховуються на залишок на Рахунку, річних 0,0 % 

 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при подовженні терміну дії основної та 

додаткової Картки (щомісячне), без ПДВ 
0,0 грн. 

 
Незнижувальний залишок (мінімальний початковий внесок) на Рахунку (для всіх типів 

Карток) 
Відсутній 
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Розділ 10.2. Для БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

10.2.1 Тарифи, що підлягають сплаті Клієнтом 

  

Visa Classic 

Unembossed (в 

т.ч. миттєва) /  

Visa Сlassic 

International 

MasterCard 

Standard / 

MasterCard Debit 

/ Visa Gold / 

MasterCard Gold  

Visa Platinum / 

MasterCard 

Platinum 

Visa 

Gold Pay Wave¹ / 

MasterCard 

Gold Pay Pass¹ 

Visa Platinum 

Pay Wave¹/ 

MasterCard  

Platinum Pay 

Pass¹ 

 

Розрахунково-касове 

обслуговування при випуску та при 

продовжені терміну дії основної 

Картки (річне), без ПДВ 

0,00 грн. 50,0 грн. 100,0 грн. 200,0 грн. 

10.1.2 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при продовжені терміну дії основної Картки (річне), керівному складу 

Клієнта, без ПДВ 

 
Для підприємства зі штатом менше 

10 співробітників 
- 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 3 (трьох) 

карток) 

 
Для підприємства зі штатом від 11 

до 50 співробітників 
- 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 20 

(двадцяти) карток) 

 
Для підприємства зі штатом більше 

50 співробітників 
- 

0,00 грн. (у загальній кількості не більше 35 

(тридцяти п'яти) карток) 

 
Комісія за розрахунково-касове обслуговування Клієнта шляхом зарахування заробітної 

плати та інших виплат на Рахунки співробітників Клієнта, без ПДВ 
0,0 %  

від суми кожного перерахування 

 
Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з використанням «Z-модуля» для формування 

зведеної відомості в електронному вигляді (сплачується одноразово), без ПДВ 
0,0 грн. 

10.1.3 Умови обслуговування Рахунків співробітників Клієнта 

 Відсотки, які нараховуються на залишок на Рахунку, річних 0,0 % 

 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при подовженні терміну дії основної та 

додаткової Картки (щомісячне), без ПДВ 
0,0 грн. 

 
Незнижувальний залишок (мінімальний початковий внесок) на Рахунку (для всіх типів 

Карток) 
Відсутній 

Розділ 10.3. Для ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ 

10.3.1 Тарифи, що підлягають сплаті Клієнтом 

  
Visa Classic Unembossed 

(в т.ч. миттєва) 

 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при продовжені 

терміну дії основної Картки (річне), без ПДВ 
0,00 грн. 

 
Комісія за розрахунково-касове обслуговування Клієнта шляхом 

зарахування виплати допомоги  по безробіттю та інших виплат, без ПДВ 
0,0 %  

від суми кожного перерахування 

 
Розрахунково-касове обслуговування Клієнта з використанням «Z-

модуля» для формування зведеної відомості в електронному вигляді 
0,00 грн. 
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(сплачується одноразово), без ПДВ 

10.3.2 Умови обслуговування Рахунків безробітних 

 Відсотки, які нараховуються на залишок на Рахунку, річних 0% 

 
Розрахунково-касове обслуговування при випуску та при подовженні 

терміну дії основної та додаткової Картки (щомісячне), без ПДВ 
0,00 грн. 

 
Незнижувальний залишок (мінімальний початковий внесок) на Рахунку 

(для всіх типів Карток) 
Відсутній 

Розділ 11. Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей Клієнтів 

 Найменування послуги Розмір тарифу у містах: Київ, Харків, Вінниця  

11.1 
Інкасація коштів клієнтів – юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

фізичних осіб у розмірі, без ПДВ 

150 грн. за один заїзд (при кількості заїздів на 

місяць, що не перевищує 10) 

1 500 грн. в місяць з однієї точки (при кількості 

заїздів на місяць, що перевищує 10, але при умові не 

більше одного заїзду на день) 

11.2 

Перевезення валютних цінностей клієнтів – юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та фізичних осіб  до кас Банків та у зворотному 

напрямку у розмірі, без ПДВ 

150 грн. за один заїзд та 0,18% від перевезеної суми 

додатково 

 

Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей клієнтів – 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб-підприємців 

торгові точки (точка), які розташовані в Київській, Харківській, 

Вінницькій області, а також для всіх клієнтів для яких кількість заїздів на 

одну точку на місяць перевищує 31. 

Тариф встановлюється  індивідуально для кожного 

окремого клієнта, у встановленому порядку. 

Розділ 12. Тарифи на операції із безготівковою іноземною валютою 

 Найменування послуги Розмір тарифу Примітки 

12.1 
Купівля валюти 1-ї групи класифікатора НБУ (сума у валюті проведення 

операції):* 
 Затверджено 

Наказом ГПБ 

№361 від 22.05.08, 

№188 від 20.02.06, 

протоколом ТК 

№9 від 20.11.12 

 до 50 000 0,5%, мін 15 USD, без ПДВ 

 від 50 000 до 100 000 0,4%, без ПДВ 

 від 100 000 до 500 000 0,3%, без ПДВ 

 від 500 000 і більше 0,2%, без ПДВ 

12.2 Купівля валюти 2-ї групи класифікатора НБУ* 0,5%, мін 15 USD, без ПДВ 

12.3 Вільний/Обов’язковий  продаж валюти:  
Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №3 

засідання 

Тарифного 

комітету від 

15.05.13 

 
Валюта 1-ої групи класифікатора НБУ (сума в валюті проведення 

операції):  
 

 До 4 000 000 0,3%, без ПДВ 

 Від 4 000 000 до 10 000 000 включно 0,1%, без ПДВ 

 Від 10 000 000, 01 до 15 000 000 включно 0,05%, без ПДВ 

 Від 15 000 000, 01 і більше 0,01%, без ПДВ 

 Валюта 2-ої групи класифікатора НБУ 0,3%, без ПДВ 
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12.4 

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела фінансування) в 

іноземній валюті першої групи за рахунок відправника та отримувача 

(SHA), без ПДВ 
0,2%, мін 500,00 грн., макс 

3000,00 грн. (комісія стягується 

в національній валюті України 

по курсу НБУ на день 

здійснення операції) 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №6-

15 засідання 

Тарифного 

комітету від 

28.05.15. 

Тариф набуває 

чинності з 

25.06.2015 

12.5 

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела фінансування) в 

іноземній валюті першої групи за рахунок отримувача (BEN), без ПДВ 

25 у.о. 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №4 

засідання 

Тарифного 

комітету від 

11.05.12 

12.6 
Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела фінансування) в 

іноземній валюті першої групи за рахунок відправника (OUR), без ПДВ 

0,25%, мін 500,00 грн., макс 

3000,00 грн. (комісія стягується 

в національній валюті України 

по курсу НБУ на день 

здійснення операції) 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №6-

15 засідання 

Тарифного 

комітету від 

28.05.15. 

Тариф набуває 

чинності з 

25.06.2015 

12.7 

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела фінансування) в 

іноземній валюті другої групи за рахунок відправника (OUR), без ПДВ 

*комісія утримується від гривневого еквівалента придбаної/проданої валюти у день здійснення операції. Мінімальна комісія стягується в національній 

валюті України по курсу НБУ на день здійснення операції. 

12.8 

Переказ валютних коштів гарантовано за рахунок відправника 

(GUARANTED OUR) 

500,00 грн., без ПДВ 

 

Комісія Сплачується додатково 

до основної комісії за переказ 

OUR при наявності слова 

«гарантовано» в графі OUR в 

полі 71 платіжного доручення в 

іноземній валюті або 

банківських металах для 

платежів в валюті долари 

США. 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №6-

15 засідання 

Тарифного 

комітету від 

28.05.15. 

Тариф набирає 

чинності з 

25.06.2015 

12.9 
Зміна умов переказу згідно з дорученням клієнта/Повернення платежу за 

дорученням клієнта/Розшук (запит) платежу згідно з  дорученням клієнта:  
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 - в доларах США та валютах 2-ї групи 

60,00 USD (комісія 

стягується в національній 

валюті України по курсу НБУ 

на день здійснення операції) 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №6-

15 засідання 

Тарифного 

комітету від 

28.05.15. 

Тариф набирає 

чинності з 

08.06.2015 

 - в євро та інших валютах 1-ї групи 

60,00 USD (комісія 

стягується в національній 

валюті України по курсу НБУ 

на день здійснення операції) 

 - при поверненні помилково перерахованих коштів комісія не утримується  

12.10 
Комісія за уточнення реквізитів валютних грошових коштів з рахунку 

нез’ясованих сум** 
5,00 дол. США, без ПДВ 

Затверджено 

наказом ГПБ 

№970 від 14.11.03.  

12.11 

Комісія за надання SWIFT-повідомлення про підтвердження платежів 

щодо відправки/надходження коштів клієнта/в іноземній валюті по 

системі SWIFT 

Не тарифікується 

Затверджено 

протоколом №38 

засідання 

Тарифного 

комітету від 

27.12.10.  

12.12 
Комісія за конвертацію безготівкової іноземної валюти (еквівалент від 

суми, що конвертується) ** 
1%, без ПДВ  

12.13 

Комісія за переказ коштів (незалежно від джерела фінансування) в 

іноземній валюті в межах Банку (окрім кредитних та депозитних 

операцій), без ПДВ 

50,00 грн. 

Розмір комісій 

затверджено 

Протоколом №6-

15 засідання 

Тарифного 

комітету від 

28.05.15. 

Тариф набирає 

чинності з 

08.06.2015 

12.14 
Зарахування безготівкових валютних надходжень (в т.ч. придбаних) на 

рахунок клієнта 
0,00 грн. 

Затверджено 

Наказом ГПБ 

№361 від 22.05.08, 

№188 від 20.02.06, 

протоколом ТК 

№9 від 20.11.12 

12.15 
Видача довідок за операціями (біржове свідоцтво) терміном давності до 3 

міс. 
0,00 грн. 

12.16 
Видача довідок за операціями (біржове свідоцтво) терміном давності від 3 

міс. 
53,00 грн., без ПДВ 

12.17 Прискорене зарахування гривневого еквіваленту в день продажу 

0,05% від гривневого 

еквіваленту, мін 5,00 USD, без 

ПДВ 

12.18 Видача довідок про стан розрахунків за контрактом 53,00 грн., без ПДВ 
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 **стягується в національній валюті України по курсу НБУ на день здійснення операції. 

12.19 
Сплата комісії за видачу письмового підтвердження згоди Банку 

обслуговувати операції по кредитам, позикам від нерезидентів 

400,00 грн., крім того ПДВ 

80,00 грн. 

Затверджено  

наказом ГПБ 

№1000 від 

18.10.05 

12.20 

Сплата комісії за видачу письмового підтвердження згоди Банку 

продовжувати обслуговування операцій по кредитам, позикам, 

отриманим від нерезидентів, у випадку оформлення додаткової угоди до 

кредитного договору 

45,83 грн., крім того ПДВ 9,17 

грн. 

12.21 

Сплата комісії за видачу письмового підтвердження згоди Банку 

обслуговувати операції за позиками, що надані резидентами 

нерезидентам 

400,00 грн., крім того ПДВ 

80,00 грн. 

12.22 

Сплата комісії за видачу письмового підтвердження відносно припинення 

обслуговування операцій по кредиту, позиці від нерезидента у зв’язку із 

переходом клієнта в інший банк 

45,83 грн., крім того ПДВ 9,17 

грн. 

12.23 

Комісія за обробку платіжного доручення в іноземній валюті/заяви про 

купівлю/продаж іноземної валюти на паперовому носії, без ПДВ 

(сплачується додатково до основної комісії) 

40,00 грн. за кожне 

доручення/заяву (за умови його 

виконання) 

Тариф набуває 

чинності з 01.08.17 
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Додаток 1 

Тарифы на открытие/закрытие текущих счетов ФЛП в регионах: 
 

- Для отделений в пределах Киевской области: 

 «Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте» – 53 грн. 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте» – 75 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 27 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 37 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 35 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 45 грн. 

«Открытие специального счета баланса 2604 физическому лицу – предпринимателю» – 27 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю» – 106 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 10 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 10 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 15 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 15 грн. 

 

- Для областных дирекций и отделений, расположенных в городах Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Харьков, Львов: 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте» – 70 грн. 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте» – 100 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 30 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 40 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 40 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 50 грн. 

«Открытие специального счета баланса 2604 физическому лицу – предпринимателю» – 35 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю» – 150 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 15 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 15 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 20 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 20 грн. 

 

- Для областных дирекций и отделений, расположенных в городах Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, 

Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов: 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте» – 53 грн. 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте» – 70 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 25 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 35 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 25 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 40 грн. 

«Открытие специального счета баланса 2604 физическому лицу – предпринимателю» – 27 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю» – 150 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 15 грн. 
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«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 15 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 20 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 20 грн. 

 

- Для всех остальных отделений: 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте» – 37 грн. 

«Открытие первого и последующих счетов физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте» – 53 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 20 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе из филиала или отделения ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 27 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 20 грн. 

«Открытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 25 грн. 

«Открытие специального счета баланса 2604 физическому лицу – предпринимателю» – 18 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю» – 100 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 10 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте при переходе в Головной банк, отделение или филиал ПАОКБ «Правэкс-Банк» – 10 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в национальной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 15 грн. 

«Закрытие счета физическому лицу – предпринимателю в иностранной валюте в связи с перерегистрацией в органах государственной власти» – 15 грн. 

 

- Для всех подразделений ПАОКБ «Правэкс-Банк» установлены следующие тарифы: 

«Открытие счета благотворительным фондам» – бесплатно. 

«Закрытие отдельного текущего счета по балансовому счету 2606 «Рахунки платників податку на додану вартість» – бесплатно. 

«Закрытие счета баланса 2604» – бесплатно. 

Все тарифы на открытие и закрытие счета при перерегистрации субъектов хозяйственной деятельности в органах государственной власти действуют только при открытии нового 

счета в ПАОКБ «ПРАВЭКС-БАНК». 
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Додаток 2 

 

ТАРИФИ АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

на виконання операцій клієнтів фізичних осіб - підприємців з використанням програмно-технічних 

комплексів, 
(для відділень, що розташовані  у Київській області, м. Дніпропетровську, м. Одесі,  м. Харкові) 

 

 

№ 

п/п 
Послуга Тариф, без НДС 

1 Виконання операцій з використанням системи «Клієнт-Банк+»  

 Перший місяць обслуговування 59,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29,00 грн. 

2 Виконання операцій з використанням системи «Інтернет-Клієнт-

Банк» 
 

 Перший місяць обслуговування 29,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29,00 грн. 

3 Виконання операцій за додатковим рахунком (за кожним) з 

використанням систем «Клієнт-Банк+», «Інтернет-Клієнт-Банк»  
29,00 грн. 

4 Виконання операцій за поточними рахунками клієнтів в іноземній 

валюті з використанням систем «Клієнт-Банк+», «Інтернет-Клієнт-

Банк» 

29,00 грн. 

5 Прийом електронних платіжних документів клієнтів, що 

обслуговуються за системою "Інтернет-Клієнт-Банк", "Клієнт-Банк 

+", при відсутності або недостатності коштів на рахунку, на місяць 
0,00 грн. 

6 Надання виписок про стан рахунку через web-сайт Банку, на місяць  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 

7 Надання виписок про стан рахунку на мобільний телефон, на місяць  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 
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ТАРИФИ АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

на виконання операцій клієнтів фізичних осіб - підприємців з використанням програмно-технічних 

комплексів 
(для відділень, що розташовані  у м. Запоріжжі, м. Кривому Розі, м. Миколаєві, м. Львові) 

 

 
№ 

п/п 
Послуга Тариф, без НДС 

1 Виконання операцій з використанням системи «Клієнт-Банк+»  

 Перший місяць обслуговування 49,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29,00 грн. 

2 Виконання операцій з використанням системи «Інтернет-

Клієнт-Банк» 
 

 Перший місяць обслуговування 29,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29,00 грн. 

3 Виконання операцій за додатковим рахунком (за кожним) з 

використанням систем «Клієнт-Банк+», «Інтернет-Клієнт-

Банк»  

29,00 грн. 

4 Виконання операцій за поточними рахунками клієнтів в 

іноземній валюті з використанням систем «Клієнт-Банк+», 

«Інтернет-Клієнт-Банк» 

29,00 грн. 

5 Прийом електронних платіжних документів клієнтів, що 

обслуговуються за системою "Інтернет-Клієнт-Банк", "Клієнт-

Банк +", при відсутності або недостатності коштів на рахунку, 

на місяць 

0,00 грн. 

6 Надання виписок про стан рахунку через web-сайт Банку  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 

7 Надання виписок про стан рахунку на мобільний телефон  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 
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ТАРИФИ АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

на виконання операцій клієнтів фізичних осіб-підприємців з використанням програмно-технічних комплексів 
(для відділень, що розташовані за межами м. Києва та Київської області, м. Дніпропетровська, м. Одеси,  м. Харкова, м. Запоріжжя, м. Кривого Рога, м. Миколаєва, м. Львова)  

 

 

№ 

п/п 
Послуга Тариф, без НДС 

1 Виконання операцій з використанням системи «Клієнт-Банк+»  

 Перший місяць обслуговування 44 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29 грн. 

2 Виконання операцій з використанням системи «Інтернет-

Клієнт-Банк» 
 

 Перший місяць обслуговування 29 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 29 грн. 

3 Виконання операцій за додатковим рахунком (за кожним) з 

використанням систем «Клієнт-Банк+», «Інтернет-Клієнт-

Банк»  

29 грн. 

4 Виконання операцій за поточними рахунками клієнтів в 

іноземній валюті з використанням систем «Клієнт-Банк+», 

«Інтернет-Клієнт-Банк» 

29 грн. 

5 Прийом електронних платіжних документів клієнтів, що 

обслуговуються за системою "Інтернет-Клієнт-Банк", "Клієнт-

Банк +", при відсутності або недостатності коштів на рахунку, 

на місяць 

0,00 грн. 

6 Надання виписок про стан рахунку через web-сайт Банку  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 

7 Надання виписок про стан рахунку на мобільний телефон  
 Перший місяць обслуговування 42,00 грн. 
 Наступні місяці обслуговування 27,00 грн. 

 

 


