
 

 
Сторінка 1 з 5 

_________________________________________________________________________________________ 
ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ  

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «ПРАВЕКС БАНК» (надалі – Банк) 
 (діють з 22.07.2019) 

НАЗВА ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНИЙ ТАРИФ 

1 

Відкриття рахунку: 

- ПРАВЕКС РЕКОРД (UAH, USD, EUR) 0,00 грн. 

- ПРАВЕКС РЕКОРД ДЛЯ ВИПЛАТ ЗАРПЛАТ У ВАЛЮТІ (USD, 
EUR) 

0,00 грн. 

- рахунок без нарахування відсотків у національній валюті 24,00 грн., без ПДВ 

- рахунок без нарахування відсотків у іноземній валюті 36,00 грн., без ПДВ 

- рахунок нотаріусів, адвокатів та судових експертів, в тому 
числі для страхових зарахувань 

24,00 грн., без ПДВ 

- пенсійний поточний рахунок не тарифікується 

- рахунок для соціальних виплат не тарифікується 

- рахунок у банківських металах 120,00 грн., без ПДВ 

- інвестиційний рахунок в іноземній валюті 36,00 грн., без ПДВ 

- інвестиційний рахунок в національній валюті 24,00 грн., без ПДВ 

- рахунок нотаріусів для вчинення нотаріальних дій з 
прийняття у депозит грошової суми 

120,00 грн., без ПДВ 

2 

Розрахунково-касове обслуговування рахунку 
1
 

- ПРАВЕКС РЕКОРД (UAH) (щомісяця) 
15,00 грн., але не більше залишку на 

рахунку 

- ПРАВЕКС РЕКОРД / ПРАВЕКС РЕКОРД ДЛЯ ВИПЛАТ 
ЗАРПЛАТ У ВАЛЮТІ (USD, EUR) (щомісяця) 

0,7$ / 0,5€, але не більше залишку на 
рахунку 

3 

Поповнення рахунку в національній та іноземній валютах готівковими коштами: 

- власником рахунку  не тарифікується 

- третьою особою 
2
 1,2% від суми поповнення, мін. 12,00 

грн. 

- інше 
3
 не тарифікується 

4 

Поповнення рахунку у національній валюті безготівковим шляхом (з інших банків): 

- ПРАВЕКС РЕКОРД 1,2% від суми поповнення, без ПДВ 

- рахунок без нарахування відсотків 1,2% від суми поповнення, без ПДВ 

- рахунок нотаріусів, адвокатів та судових експертів  1,2% від суми поповнення, без ПДВ 

- рахунок для страхових зарахувань 
нотаріуса/адвоката/судового експерта 

не тарифікується 

- рахунок нотаріусів для вчинення нотаріальних дій з 
прийняття у депозит грошової суми 

0,00 грн. 

- пенсійний поточний рахунок (окрім пенсійних надходжень) 1,2% від суми поповнення, без ПДВ 

- рахунок для соціальних виплат (окрім соціальних 
надходжень) 

1,2% від суми поповнення, без ПДВ 

5 Поповнення рахунку у національній валюті безготівковим шляхом (в 
межах Банку) 

4
 

1% від суми поповнення, без ПДВ 

6 

Зарахування переказів, що надійшли за системою Swift: 
5 
 

- ПРАВЕКС РЕКОРД ДЛЯ ВИПЛАТ ЗАРПЛАТ У ВАЛЮТІ 
0,6% від суми зарахування, 

але не більше залишку на рахунку, без 
ПДВ 

- Інші рахунки 

1,2% від суми зарахування, мінімум 12 
USD/EUR/CHF/1000RUB/10GBP/25BYN. 
але не більше залишку на рахунку, без 

ПДВ 

7 
Поповнення рахунку безготівковим шляхом з інших рахунків клієнта, 
відкритих у банку 

0,00 грн. 

8 
Поповнення рахунку в іноземній валюті юридичною особою-
нерезидентом безготівковим шляхом 

6
 

0,6% від суми поповнення, без ПДВ 

9 

Внесення банківського золота / срібла / платини / паладію 
7
  

- злитками номіналом до 500 грамів не тарифікується 

- злитками номіналом більше 500 грамів встановлюється індивідуально 

10 
Поповнення рахунку у банківських металах безготівковим шляхом (з 
інших банків)  

не тарифікується 

11 

Комісія за термінове зарахування коштів на рахунок в національній валюті: 

- 0 - 30 000,00 грн. 2,00% від суми зарахування, без ПДВ 

- 30 001,00 - 60 000,00 грн. 1,50% від суми зарахування, без ПДВ 

- 60 001,00 - 90 000,00 грн. 1,80% від суми зарахування, без ПДВ 

- 90 001,00 грн. і вище 2,99% від суми зарахування, без ПДВ 

12 

Зняття коштів через касу Банку з рахунку у національній валюті (власником рахунку):  

- перекази SWIFT після продажу іноземної валюти 
8
 1,20% від суми переказу мін 300,00 грн. 

- для рахунків нотаріусів для вчинення нотаріальних дій з 1,2% від суми зняття, макс. 500,00 грн., 
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прийняття у депозит грошової суми (2622) без ПДВ 

- які надійшли із інших джерел не перерахованих вище не тарифікується 

13 

Зняття коштів через касу Банку з рахунку в іноземній валюті (власником рахунку):  

- які надійшли у вигляді суми капіталізованих відсотків, що 
були нараховані по поточному рахунку 

не тарифікується 

- які надійшли з депозитного рахунку, відкритого у Банку 0,00 грн. 

- які надійшли з кредитного рахунку, відкритого у Банку 0,00 грн. 

- які надійшли на рахунок через системи міжнародних 
переказів, включаючи перекази по Express to family (окрім 
стандартних SWIFT-переказів) 

0,00 грн. 

- які надійшли на рахунок через системи 
внутрішньобанківських переказів (Правекс Телеграф) 

0,00 грн. 

- які надійшли на рахунок через касу Банку 0,00 грн. 

- які надійшли на рахунок через систему міжнародних 
переказів SWIFT (перекази з відкриттям рахунку) (окрім 
Express to family) 

9
 

1,20% від суми переказу, мін. 300,00 
грн., без ПДВ 

- які надійшли із інших джерел не перерахованих вище 
1,20% від суми зняття, мін. 300,00 грн., 

без ПДВ 

14 Видача з рахунку клієнта банківського золота за його дорученням 
1,50% від вартості металу по курсу 

НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали 
зливків, без ПДВ 

15 Видача з рахунку клієнта банківського срібла за його дорученням 
5,00% від вартості металу по курсу 

НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали 
зливків, без ПДВ 

16 Видача з рахунку клієнта банківської платини за його дорученням 
2,00% від вартості металу по курсу 

НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали 
зливків, без ПДВ 

17 Видача з рахунку клієнта банківського паладію за його дорученням 
2,00% від вартості металу по курсу 

НБУ, мін 400,00 грн. на всі номінали 
зливків, без ПДВ 

18 
Перерахування коштів у національній або іноземній валюті на рахунки 
клієнта, що відкриті у Банку  

не тарифікується 

19 

Перерахування коштів на рахунки інших клієнтів, що відкриті у Банку 
10

: 

- в національній валюті 
0,90% від суми перерахування, мін 

12,00 грн., макс.600,00 грн., без ПДВ 

- в іноземній валюті 
0,90% від суми перерахування, мін 

12,00 грн., макс.600,00 грн., без ПДВ 

- по програмі рефінансування не тарифікується 

- по програмі автокредитування не тарифікується 

20 
Перерахування коштів з рахунків нотаріусів для вчинення 
нотаріальних дії з прийняття у депозит грошової суми на рахунки інших 
клієнтів, що відкриті у Банку 

1,20% від суми перерахування, 
макс.600,00 грн., без ПДВ 

21 

Перерахування коштів з поточного рахунку фізичної особи в національній валюті в інші банки 

- по програмі рефінансування 0,00 грн. 

- по програмі автокредитування 0,00 грн. 

- з рахунку нотаріусів для вчинення нотаріальних дій з 
прийняття у депозит грошової суми 

1,20% від суми перерахування, 
макс.600,00 грн., без ПДВ 

- інші перерахування 
1,00% від суми перерахування мін. 
18,00 грн, макс.660,00 грн., без ПДВ 

22 
Перерахування коштів з рахунку в іноземній валюті в інші банки по 
системі SWIFT 

GBP: 1%, мін 1000 грн., без 
Інші валюти: 0,5%, мін. 1000,00 грн., 

без ПДВ 

23 Плата за конвертацію переказу в іноземній валюті у системі SWIFT 
11

 
0,5% від суми валюти, що 

конвертується, мін. 25 дол. США, макс. 
150 дол. США, без ПДВ 

24 
Здійснення платежів по дорученню клієнта при віднесенні комісії на 
бенефіціара 

12
  

не тарифікується 

25 
Перерахування банківського золота за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку 

0,00 грн. 

26 
Перерахування банківського золота за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку 

0,5% від суми перерахування, 
мін 250,00 грн., без ПДВ 

27 
Перерахування банківського срібла за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку 

0,00  грн. 

28 
Перерахування банківського срібла за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку 

0,5% від суми перерахування, 
мін 100,00 грн., без ПДВ 

29 
Перерахування банківської платини за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку 

0,00  грн. 

30 
Перерахування банківської платини за дорученням клієнта на власний 
поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому банку 

0,5% від суми перерахування, 
мін 400,00 грн., без ПДВ 

31 Перерахування банківського паладію за дорученням клієнта на 0,00  грн. 
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власний поточний або депозитний рахунок, що відкритий у Банку 

32 
Перерахування банківського паладію за дорученням клієнта на 
власний поточний або депозитний рахунок, що відкритий в іншому 
банку 

0,5% від суми перерахування, 
мін 150,00 грн., без ПДВ 

33 
Комісія за перерахування коштів у іноземній валюті для продажу на 
МВРУ 

0,00  грн. 

 
34 

Купівля валюти І групи класифікатора НБУ (сума у валюті проведення операції)*: 

- до 50 000,00  
0,5% від суми купівлі, мін 15 дол. 

США
13

 

- від 50 000,00 до 100 000,00 0,4% від суми купівлі 
14

 

- від 100 000,00 до 500 000,00 0,3% від суми купівлі 
14

 

- від 500 000,00 0,2% від суми купівлі 
14

 

35 Купівля валюти ІІ групи класифікатора НБУ* 
0,5% від суми купівлі, мін 15 дол. 

США
15

 

36 
Купівля за дорученням клієнта по комерційному курсу Банку 
банківського золота/срібла/платини/паладію 

16
 

1,00% від суми купівлі, мін. 100,00 грн., 
без ПДВ 

37 
Продаж за дорученням клієнта по комерційному курсу Банку 
банківського золота / срібла / платини / паладію 

16
 

1,00% від суми продажу, мін 100,00 грн. 

38 Обов'язковий продаж валюти 0,3% від суми продажу, без ПДВ 

39 Вільний продаж валюти 0,3% від суми продажу, без ПДВ 

40 Прискорене зарахування гривневого еквіваленту в день продажу 
0,05% від суми зарахування, 
мін 5 дол. США, без ПДВ

17
 

41 
Зарахування безготівкових валютних надходжень (у тому числі 
придбаних) на рахунок клієнта 

не тарифікується 

42 
Уточнення/зміна  реквізитів у  розрахунковому документі  в 
національній валюті за запитом Клієнта 

25,00 грн., без ПДВ 

 
43 

Зміна умов переказу згідно доручення клієнта / повернення платежу за дорученням клієнта / розшук (запит) 
платежу згідно доручення клієнта (SWIFT):  

- в доларах США та валютах 2-ї групи 60,00 дол.США, без ПДВ 
18

 

- в євро та інших валютах 1-ї групи 60,00 дол.США, без ПДВ 
18

 

44 
Оформлення/відміна довіреності на право розпорядження 
поточним/пенсійним/соціальним рахунком 

89,00 грн., без ПДВ 

45 
Оформлення/відміна заповідального розпорядження на право 
розпорядження поточним/пенсійним/соціальним рахунком 

89,00 грн., у т.ч. ПДВ 14,83 грн. 

46 
Сплата комісії за видачу письмового підтвердження згоди Банку 
обслуговувати операції по кредитам, позикам від нерезидентів 

400,00 грн. (крім того ПДВ 80,00 грн.) 

47 

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.) 

48 
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.) 

49 
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.) 

50 Надання виписок про наявність коштів на рахунку у національній і в іноземній валюті, у банківських металах: 

 
- для підтвердження здійснення операції на наступний 

операційний день 
не тарифікується 

 - інші (за період) 89,00 грн., без ПДВ 

51 Видача довідок 
19

 120,00 грн., без ПДВ 

52 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивних 
рахунків у національній валюті 

20
  

100,00 грн., але не більше залишку 
грошових коштів на рахунку, без ПДВ 

53 
Щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування неактивних 
рахунків в іноземній валюті 

21
  

5$ / 5 € / інші валюти в еквіваленті 5$, 
але не більше залишку на рахунку, без 

ПДВ 

54 

Закриття рахунку (по ініціативі клієнта): 

- рахунок у банківський металах 120,00 грн., без ПДВ 

- рахунок у національній або іноземній валюті 120,00 грн., без ПДВ 

- рахунок нотаріусів для вчинення нотаріальних дій з 
прийняттям у депозит грошової суми 

120,00 грн., без ПДВ 

- рахунок публічних діячів/близьких/пов'язаних у національній 
або іноземній валюті, банківських металах 

0,00 грн. без ПДВ 

55 Комісія за закриття рахунку «Вклад на вимогу» 0 грн. / 0 дол. США/ 0 євро 

56 
Надання SWIFT - повідомлення про підтвердження платежів щодо 
відправки/надходження коштів клієнта / в іноземній валюті по системі 
SWIFT 

Не тарифікується 

57 Видача дублікату SWIFT - повідомлення про підтвердження платежів Не тарифікується 
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щодо відправки/надходження коштів клієнта/у в іноземній валюті по 
системі SWIFT, що знаходяться в архіві 

Комісії для переказів без відкриття поточного рахунку, що здійснені за системою Swift
 22

 

1 Здійснення переказу за системою SWIFT 
GBP: 1%, мін 1000,00 грн., без ПДВ 

Інші валюти: 0,5%, мін 1000,00 грн., без 
ПДВ 

2 Зняття готівки з рахунків для виплати переказів 
23

 
1,2% від суми в гривневому еквіваленті 
за курсом НБУ, мін 300 грн., без ПДВ 

3 

Зміна умов переказу згідно доручення клієнта / повернення платежу за дорученням клієнта / розшук (запит) 
платежу згідно доручення клієнта (SWIFT):  

- в доларах США та валютах 2-ї групи 
60,00 USD, без ПДВ 

24
 

- в євро та інших валютах 1-ї групи 

4 
Надання SWIFT - повідомлення про підтвердження платежів щодо 
відправки коштів клієнта  в іноземній валюті по системі SWIFT 

Не тарифікується 

5 
Видача дублікату SWIFT - повідомлення про підтвердження платежів 
щодо відправки/надходження коштів клієнта/у в іноземній валюті по 
системі SWIFT, що знаходяться в архіві 

Не тарифікується 

Комісії за операціями з чеками в іноземній валюті 

1 

Оплата дорожних чеків American Express в USD: 

- що були куплені у Банку 
2% від суми чеків, мін грн. екв. 5,00 

USD, без ПДВ 

- що були куплені в інших банках 
3% від суми чеку, мін грн.екв.10,00 USD, 

без ПДВ 

2 Виплата коштів по іменним чекам, прийнятим на інкасо 
2,5% від суми відшкодування, мін грн. 

екв. 15,00 USD, без ПДВ 

3 Повернення неоплаченого іменного чеку 

20,00 грн + гривневий еквівалент комісії 
банку-кореспонденту за курсом НБУ на 

дату списання комісії банком-
кореспондентом, без ПДВ 

Комісії пов`язані за переказом коштів на основі е-ліцензії 

1 
Комісія за переказ коштів з  поточного рахунку клієнта на основі 
індивідуальної  е-ліцензії НБУ 

25
 

5 000 грн., без ПДВ 

Інші комісії 

1 
Перевірка грошових банкнот у національній / в іноземній валюті на 
оригінальність та платоспроможність  

1,50 грн. за 1 банкноту (незалежно від 
номіналу) (в тому числі ПДВ 0,25 грн.) 

2 Виконання ксерокопій документів 
26

 
10,00 грн. за одну сторінку 

(в тому числі ПДВ 1,67 грн.) 

3 
Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 
України 

27
  

0,00 грн. 

4 
Комісія за розрахунково-касове обслуговування публічних діячів та 
пов’язаних з ними осіб, річна 

28
 

10 000 грн., без ПДВ 

5 
Довідка про раніше здійснений/отриманий переказ по системі 
TELEGRAF 

300,00 грн., без ПДВ 

6 
Комісія за забезпечення внесення/вилучення запису про зміни умов 
обтяження рухомого майна (транспортного засобу) заставою в ДРОРМ 

100,00 грн., в т. ч. ПДВ 16,67 грн. 

7 
Комісія за надання листа нотаріусові про зняття  заборони при 
погашенні кредиту 

50,00 грн., без ПДВ 

8 
Комісія за надання повідомлення в МРЕВ про повне погашення 
кредиту 

50,00 грн., без ПДВ 

 

1
  щомісяця, списання по активним рахункам 

2
  третьою особою у будь-якому відділенні Банку поточного рахунку фізичної особи резидента 2620 в національній валюті (без 

довіреності) 
3 

третьою особою,
 
якщо це рахунок нотаріуса для вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми або кошти 

спрямовані на погашення кредитної заборгованості в Банку 
4
  поповнення рахунку у національній валюті безготівковим шляхом (з рахунків, відкритих у Банку), 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* 

5
 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)* 
6
 в рамках договорів, що стосуються обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці 

організацією в безготівковій формі 
7
 з його фізичною поставкою на власний поточний рахунок у банківському золоті/сріблі/платині/паладії 

8  
для SWIFT-переказів, які зараховано на рахунок до 01.12.2016 

9 
для SWIFT-переказів, які зараховано на рахунок до 01.12.2016 

10
 окрім рахунків нотаріусів для вчинення нотаріальних дії з прийняття у депозит грошової суми 

11 
комісія стягується у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату здійснення операції. Комісія сплачується клієнтом 

додатково до комісії за переказ коштів в іноземній валюті 
12

 тільки при поверненні клієнтом помилково перерахованих йому коштів 
13

 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), без ПДВ 



 

 
Сторінка 5 з 5 

14
 комісія утримується від гривневого еквіваленту придбаної/проданої валюти у день здійснення операції, без ПДВ 

15
 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 
16 

без його фізичної поставки із зарахуванням на поточний рахунок клієнта у банківському золоті/сріблі/платині/паладії 
17 

комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції 
18 

комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції 
19

 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 

20 
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» 
21 

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» 

22 
за виключенням Express to Family 

23
 без відкриття поточного рахунку фізичної особи (тобто виплата переказів згідно Swift - повідомлень, в яких зазначено дані 

отримувача: Прізвище, Ім' я, серія та номер паспорта або документа, що його замінює) 
24

 комісія стягується в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції 
25

 стягується при першому зверненні  клієнта з метою  переказу коштів на основі індивідуальної е-ліцензії НБУ. Комісія не 
застосовується для  другого та послідуючих звернень клієнта з метою  переказу коштів на основі індивідуальної е-ліцензії НБУ 
протягом календарного року 

26 
окрім документів, необхідних для надання банківських послуг 

27
 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) 

28
 Комісія стягується за результатами погодження встановлення ділових відносин Головою Правління Банку. 

 
 

* 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. 

 


