
до змісту

Акційні умови відкриття 

рахунків «Легкий 

Старт» в межах 

тарифного пакету 

«Стандарт»

Стандарт Міжнародний

вартість пакету 0 150 350
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100207

Видача готівки з каси Банку :

до 50 000,00 грн. (включно) 0,4% від  суми

понад 50 000,00 грн. до 100 000,00 грн. 

(включно)
0,4% від  суми

понад 100 000,00 грн. 0,7% від суми

в межах попереднього зарахування кредитних 

коштів на поточний рахунок клієнту МСБ
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

Видача готівки з каси Банку на закупку 

сільгосппродукції  (крім Київського 

відділення)

до 50 000,00 грн. (включно) 0,4% від  суми

понад 50 000,00 грн. до 100 000,00 грн. 

(включно)
0,4% від  суми

понад 100 000,00 грн. 0,7% від суми

Видача готівки з каси Банку на закупку 

сільгосппродукції  (для Київського 

відділення)

0,4% до 100 000, 00 грн, 

0,7% понад 100 000, 00 

грн

10203
Видача готівки з каси Банку на 

купівлю/погашення ЦП
0,5% від суми 0,5% від суми 0,5% від суми

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100101

Внесення готівки в касу Банку із 

зарахуванням  її на поточний рахунок 

Клієнта в день внесення готівки або  на 

наступний день

- пасажирськими перевізниками 0

- іншими клієнтами 0

10205

Обмін грошових знаків на розмінну монету та 

зворотній обмін (крім розмінної монети, 

отриманої по грошових чеках)

10,00 грн. за 100 шт. монет
10,00 грн. за 100 шт. 

монет

10,00 грн. за 100 шт. 

монет

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100104

10204

Аналітичний 

рахунок            

(BBBB ……. XX YY)

65100101

0,7% від суми 0,6% від суми

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100102

65100101

0,7% від суми 0,6% від суми

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 

0,1% від суми (мін. 10 

грн., макс - 100 грн.)

0,1% від суми (мін. 10 

грн., макс - 100 грн.)

Розділ 02.  Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України

Код комісії Види послуг Банку

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 

Порядок сплати

10202

10201



до змісту

Акційні умови відкриття 

рахунків «Легкий 

Старт» в межах 

тарифного пакету 

«Стандарт»

Стандарт Міжнародний

вартість пакету 0 150 350
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100207

Аналітичний 

рахунок            

(BBBB ……. XX YY)

Розділ 02.  Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України

Код комісії Види послуг Банку Порядок сплати

Кількість платежів в національній валюті 

(щомісячний ліміт) по системі "Клієнт-Банк" 

за межі системи банку до 17:00, 

опрацювання котрих входить в щомісячне 

обслуговування пакету послуг

15 5 50

Переказ коштів з поточного рахунку до 17:00 

в межах системи Банку на паперових 

носіях/по системі "Клієнт-Банк"  (крім 

платежів поповнення карткових рахунків 

юридичних осіб) за 1 платіжний документ:

30 грн./0 грн. 30 грн./0 грн. 30 грн./0 грн.
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100203

- між власними поточними рахунками в 

національній валюті
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

Переказ коштів з поточного рахунку до 17:00 

за межі Банку за 1 платіжний документ на 

паперових носіях/по системі "Клієнт-Банк" , 

за 1 платіжний документ понад щомісячного 

ліміту: 

30 грн./ 1 грн. 30 грн./ 3 грн. 30 грн./ 2 грн.
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100203

за умови примусового стягнення коштів в період 

накладення арешту на всі кошти чи на визначену 

суму  

Входить у вартість пакету
Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

Переказ коштів після 17:00 в межах Банку на 

паперових носіях/по системі "Клієнт-

Банк"(крім платежів поповнення карткових 

рахунків юридичних осіб) за 1 платіжний 

документ:

30 грн./0 грн. 30 грн./0 грн. 30 грн./0 грн.
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100203

- між власними поточними рахунками в 

національній валюті
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

10209

Переказ коштів після 17:00 за межі  Банку за 

1 платіжний документ на паперових 

носіях/по системі "Клієнт-Банк"

30 грн./3 грн. 30 грн./3 грн. 30 грн./2 грн.
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100203

10210

Перерахування чистого підприємницького 

доходу фізичних осіб-підприємців на власні 

поточні та карткові рахунки фізичної особи:

0,5% від суми платежу 0,5% від суми платежу 0,5% від суми платежу
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100203

10207

10206

10208
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рахунків «Легкий 
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Розділ 02.  Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України

Код комісії Види послуг Банку Порядок сплати

10211
Оформлення грошових та розрахункових 

чекових книжок
150 грн. 150 грн. 150 грн.

Сплачується клієнтом самостійно 

або утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 

65100105

10212**

Ведення фукціонуючого поточного 

рахунку/рахунку 2622 (видача виписок по 

рахунку безпосередньо власнику рахунку, 

надання додатків до виписок з рахунку; 

здійснень безготівкових зарахувань на 

поточний рахунок)

Входить у вартість пакету
Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

Утримується Банком щомісячно на 

умовах договірного списання 

коштів – за умови проведення 

операцій по Д-ту або по К-ту 

рахунку

65100207

10213

Підготовка та направлення запитів, листів, 

телеграм на прохання Клієнта в інші банки 

електронною поштою, повязаних з 

уточненням платіжних реквізитів , 

повернення або відкликання розрахункового 

документа

50 грн. 50 грн. 50 грн.
Сплачується клієнтом самостійно 

при наданні послуги
65100206

10214
Надання згідно з письмовим запитом Клієнта 

дублікатів виписок по одному рахунку
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету - 65100206

10215
Надання нормативних документів (один 

екземпляр) за заявою Клієнта
20 грн., в т.ч. ПДВ 20 грн., в т.ч. ПДВ 20 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується клієнтом самостійно 

при наданні послуги
65100205

Надання Клієнту довідки згідно з письмовим 

запитом:  

стосовно наявності відкритого поточного рахунку 

та/або розрахунково-касового обслуговування
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

стосовно кредитного обслуговування (про 

наявність/відсутність кредитної заборгованості)
Входить у вартість пакету

Входить у вартість 

пакету
Входить у вартість пакету

10217

Видача довідок на вивіз іноземної валюти 

готівкою за межі України (форми № 01-с та 

№ 02-с) (за 1 довідку)  

50 грн. 50 грн. 50 грн.
Сплачується клієнтом самостійно 

при наданні послуги
65100205

10218

Надання копії архівних документів по 

письмовому запиту Клієнта по розрахунково 

касовому обслуговуванню  

50 грн. за кожен документ
50 грн. за кожен 

документ
50 грн. за кожен документ

Сплачується клієнтом самостійно 

при наданні послуги
65100206

10219
Підготовка працівником Банку платіжного 

доручення на вимогу Клієнта

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за 

один документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за 

один документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за 

один документ

Сплачується клієнтом самостійно 

при наданні послуги
65100206

10216

65100205
Сплачується клієнтом самостійно 

або авансом при наданні послуги
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Акційні умови відкриття 
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Розділ 02.  Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України

Код комісії Види послуг Банку Порядок сплати

Плата за послуги по зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб підприємства по 

зарплатному проекту в залежності від 

розміру фонду оплати праці на момент 

укладення Договору про обслуговування 

працівників підприємства по зарплатному 

проекту (КР VISA):

 до 49 999,00 грн 0,60% 0,60% 0,60%

 50 000,00-99 999,00 грн. 0,50% 0,50% 0,50%

від 100 000,00 грн. 0,40% 0,40% 0,40%

Плата за послуги по зарахуванню коштів на 

рахунки фізичних осіб бюджетних установ 

по зарплатному проекту ( КР VISA)

за умови оплати комісії бюджетною установою 0,15% 0,15% 0,15%
Сплачується Клієнтом безготівково 

при наданні послуги
65100312

за умови оплати комісії фізичними особами - 

учасниками зарплатного проекту
безкоштовно безкоштовно безкоштовно

10222

Надання довідки про розрахунково-касове 

обслуговування Клієнтів, що пов’язані з 

аудиторською перевіркою

300,00 грн  за одну довідку
300,00 грн  за одну 

довідку

300,00 грн  за одну 

довідку

Сплачується Клієнтом безготівково 

при наданні послуги
65100205

10223

Переказ коштів з карткового рахунку на 

картковий рахунок через банкомати Банку 

або банків-партнерів мережі "Радіус" з 

використанням платіжної картки

 3 грн.  3 грн.  3 грн. 
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100203

10224
Регулярний переказ коштів з карткового 

рахунку
 3 грн.  3 грн.  3 грн. 

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів
65100203

Видача готівки з каси Банку для видачі 

кредитів готівкою:

до 50 000,00 грн. (включно)

понад 50 000,00 грн. до 100 000,00 грн. 

(включно)

понад 100 000,00 грн.

Сплачується Клієнтом безготівково 

при наданні послуги

10220

10225

65100101
Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 

10221

65100312

0,7% від суми 0,6% від суми

0,4% до 100 000, 00 грн, 

0,7% понад 100 000, 00 

грн
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10226

Комісія за обслуговування неактивного 

поточного рахунку, в рік (якщо протягом 

календарного року по поточному рахунку не 

здійснювалися операції за ініціативи 

клієнта)**

100 грн. або в межах 

залишку на рахунку (але 

не більше 100 грн.)

100 грн. або в межах 

залишку на рахунку (але 

не більше 100 грн.)

100 грн. або в межах 

залишку на рахунку (але 

не більше 100 грн.)

Утримується Банком на умовах 

договірного списання коштів 
65100207


