
Додато

Вид послуг Банку Розмір тарифу Порядок сплати

Аналітичний 

рахунок            

(BBBB ……. XX YY)

10701

Плата за користування банківською 

гарантією (крім гарантії під грошове 

забезпечення / покриття на рахунку 

2602/2622 та гарантій під заставу 

депозиту) з терміном дії гарантії:                                                                        

4% річних  (min. 250 грн.* 

щомісяця)

Комісія сплачується Клієнтом  щомісяця у 

гривнях або в гривневому еквіваленті за 

офіційним курсом НБУ, не пізніше 

останнього робочого дня місяця.

65180101

10702
Плата за користування банківською 

гарантією під заставу  депозиту                                                                                                                                     
3% річних (min. 250 грн.* щомісяця)

Комісія сплачується Клієнтом  щомісяця у 

гривнях або в гривневому еквіваленті за 

офіційним курсом НБУ, не пізніше 

останнього робочого дня місяця.

65180101

10704

Розгляд заявки на видачу /зміну умов 

гарантії (крім тендерних гарантій під 

покриття)

0,1% від суми гарантії (min 250,00 

грн. - max 2000,00 грн.)

Комісія сплачується Клієнтом одноразово в 

день підписання договору/ внесення змін у 

договір у гривнях або в гривневому 

еквіваленті за офіційним курсом НБУ.

65180101

10705

Видача/збільшення суми/продовження 

строку дії гарантії (крім тендерних 

гарантій під покриття):

0,5%  від суми гарантії (min 500 

грн.)**

Комісія сплачується Клієнтом одноразово в 

день підписання договору/ внесення змін у 

договір у гривнях або в гривневому 

еквіваленті за офіційним курсом НБУ.

65180101

10708

 Зміна умов гарантії ( в т.ч. анулювання 

гарантії)(крім тендерних гарантій під 

покриття)

0,25% від суми заявки (min 500,00 

грн)***               

Комісія сплачується Клієнтом самостійно в 

день укладення угоди про внесення змін 
65180102

10709 Авізування гарантії 250,00 грн.

Комісія сплачується Клієнтом самостійно, в 

день виставленого Банком письмового 

повідомлення.

65180102

10710
Підготовка і відправка, за дорученням 

Клієнта,  вимоги оплати по гарантії

0,25% від суми вимоги (min 150,00 

грн - maх 1000,00 грн. ) + поштові 

витрати, в т.ч. ПДВ

Комісія сплачується Клієнтом на вимогу 

Банку до відправки документів
65180102

10711  Оплата згідно вимог по гарантії 0,5% від суми (min 250,00 грн.)

Комісія сплачується Клієнтом одноразово, не 

пізніше 10-ти днів від дати виставленого 

Банком письмового повідомлення

65180102

10712 Здіснення запиту по гарантії 250,00 грн.
Комісія сплачується Клієнтом в день 

звернення
65180102

Для Тендерних гарантій під покриття

10713
Видача тендерної гарантії під покриття  

(текст гарантії - шаблон Банку)

0,3%  від суми гарантії  ( min 750 

грн.)

Комісія сплачується Клієнтом одноразово в 

день підписання договору та надання 

гарантії

65180101

10714

Видача тендерної гарантії під покриття     ( 

текст гарантії, відмінний від шаблону 

Банку) 

0,3%  від суми гарантії  (min 750 

грн. ) + 500,00грн

Комісія сплачується Клієнтом одноразово в 

день підписання договору та надання 

гарантії

65180101

* - або еквівалнту в іншій валюті за офіційним курсом НБУ на дату видачі гарантії   

** у випадку збільшення суми гарантії - комісія розраховується від суми збільшення 

*** - у випадку одночасного внесення декількох змін в умови гарантії, в тому числі щодо збільшення суми гарантії/продовження строку дії гарантії, застосовується одна 

комісія, яка є більшою за сумою

 Банківські гарантії                                                       


