
Додаток№1 до протоколу КУАПІТ№14/2021 від 06.07.2021р. 20.07.21р.

Зарахування безготівкових коштів, у т.ч.:

   коштів з інших банківських установ / межах банку

 за винятком коштів що надійшли з рахунків юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців

   коштів з інших банківських установ
Безкоштовно - на  пенсійні рахунки зарахування коштів з Пенсійного та інших 

соціальних фондів з якими укладено договір з АТ АКБ "Львів". 

   коштів в межах банку
Безкоштовно - на зарплатні рахунки в рамках зарплатних проектів в АТ АКБ "Львів", 

зарахування власного підприємницького доходу

Безготівковий переказ коштів з рахунку:
  платіжним дорученням на паперовому носії в інші банківські установи 

та в межах Банку

   національна валюта Безкоштовно - на погашення кредиту в межах Банку

   іноземна валюта

якщо послуга надається в іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то така операція здійснюється за 

попереднім погодженням Управління казначейства за тарифом 1% (для PLN та RUB - мін. 25 

EUR, для GBP - мін. 50 EUR, для CAD - мін. 100 EUR). На погашення кредиту в межах Банку - 

безкоштовно

внесення змін та доповнень в платіжні документи, розслідування та/або  

надання запиту щодо клієнтських платежів, за кожну зміну/запит

   національна валюта

   іноземна валюта
якщо послуга надається в іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія 

сплачується у розмірі визначеному для EUR.

 через систему "Інтернет банкінг" (національна валюта):

   на рахунки в інших банківських установах 

   межах банку

   на рахунки в інших банківських установах та в межах Банку сума переказу >= 20 000 грн.

   Комунальні та інші платежі 
прийом платежів через компанію «Portmone», агентом якого виступає Банк та 

погашення кредиту в межах Банку

   з карти на карту українських банків сервіс переказу А2С  коштів  на карти (Visa/MasterCard)

на власні рахунки в межах банку
на паперовому носії та через систему "Інтернет банкінг" в національній та іноземній 

валютах

Розділ 02. Загальні тарифи на обслуговування клієнтів дійсні з 18.05.21р.

1% (мін. 30 грн., 

макс. 1 000 грн.)
65100102

0,5% (мін. 15 

грн., макс. 600 

грн.)

65100102

0,3% (мін. 30 

грн., макс. 400 

грн.)

65100102

0,5% (мін. 30грн., 

макс. 500 грн.)
65100102

20111

при наданні послуги або згідно умов договору

Види послуги

Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):

платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках

платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком: 

платежі на рахунки юридичних осіб для придбання транспортного засобу та договорами купівлі-продажу 

нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН та за договорами лізингу (автомобілі, нерухомість)

платежі на користь Митниці ДФС України

Код 

комісії Тарифи Примітка Порядок сплати 
Аналітични

й рахунок            

Додаток до протоколу КУАПІТ№009/2021 від 11.05.2021р.

* Обслуговування регулярних платежів на підставі укладених договорів про договірне списання коштів до 22.06.2020 р  здійснюється по тарифах, які діяли до 22.06.2020 р. 

Укладення нових договорів про договірне списання призупинено.

безкоштовно

при наданні 

послугиUSD/EUR 50

3 грн 
сума переказу < 20 000 грн.

безкоштовно

0,5% (макс. 250 грн.)

20105

безкоштовно

0,50%

0.25% (мін. 10 грн.)

20106

1% (мін.15 грн., макс. 500 грн.)

0,5% (мін.25 USD/EUR , макс. 250 USD/EUR)

15 грн.

безкоштовно

0,6%(мін.5 грн.)

Пенсійна Примітка
Порядок 

сплати 

Розділ 01. Тарифи на обслуговування рахунків клієнтів (в т.ч. з   платіжними 

картками (БПК))

Код 

комісії Види послуги Стандартна Депозитна Зарплатна


