
10.11.21р.

для власних потреб

для обслуговування 

вкладних рахунків 

та  "Кредитка"

для отримання зп в 

рамках зарплатного 

проекту АТ АКБ 

"Львів"

для зарахування 

пенсії та соціальної 

допомоги 

20102 Відкриття поточного рахунку              -             -

Відкриття поточного рахунку можливе лише за умови:                                                                                       

1. відкриття рахунку по довіреності,                                                                                                                                                                                                                          

2. в іноземній валюті                                                                                                                                                                                                                         

Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки:

Випуск/перевипуск основної/додаткової платіжної картки

Випуск додаткової картки / Перевипуск основної та або додаткової картки з 

ініціативи клієнта (при зміні ПІБ, втраті, крадіжці, пошкодженні, компрометації  

картки) (Visa Classic Instant, Visa Classic) -150 грн. / Visa Gold - 300 грн.

   Visa Classic Instant

   Visa Classic 150 грн 150 грн

безкоштовно - при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка 

використовується для обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 

міс.  на суму від 500 тис. грн., або еквівалент в іноземній валюті.

   Visa Gold

безкоштовно:

- при випуску/перевипуску основної приватної карти, яка використовується для 

обслуговування вкладів, розміщених у Банку терміном > 3 міс.  на суму від 1 млн. 

грн., або еквівалент в іноземній валюті.

- для керівництва юридичних осіб (не більше 2-ох осіб, на вибір керівника 

юридичної особи), тариф за виготовлення/перевиготовлення та річне 

обслуговування карток Visa Gold в рамках зарплатного проекту. 

Термін дії карти (роки)
20114 Незнижувальний залишок

20622
Реєстрація в системі "Інтернет банкінг" / GSM-banking та абонентська 

плата

Повідомлення про рух коштів по рахунку надсилаються від суми 30 грн. на номер 

мобільного телефону або на електронну адресу клієнта

Комісія за здійснення операції покупки в торгово-сервісній мережі 

Кешбек за покупку в торгово-сервісній мережі 

% від суми покупки повертається клієнту на рахунок. Виплата на рахунок 

здійснюється одноразовим платежем щомісячно в останній календарний день 

місяця, у випадку накопичення суми від 30 грн. після оподаткування. Якщо сума 

накопичених коштів становить менше 30 грн., виплата не здійснюється та залишок 

не переноситься на наступний календарний місяць.

Операції з готівкою

20105 Зарахування готівкових коштів на рахунок

Отримання готівкових коштів:  

    у відділенні / касах банку (в т.ч. терміналах АТ АКБ "Львів") 0,50%
Безкоштовно - отримання вкладів та % по вкладу з поточного, вкладного рахунку у 

касах Банку
    в банкоматній мережі АТ АКБ "Львів" 0,25%

    в банкоматній та термінальній мережі банків - партнерів "Радіус" 
при наданні 

послуги

    в банкоматній та термінальній мережі інших українських банків
Безкоштовно - для фізичних осіб, доходи яких контролюються Банком в банкоматній 

мережі; для отримання зп в рамках зарплатного проекту АТ АКБ "Львів" (фонд 

оплати праці >50 000 грн.) відкритого з 01.04.2021р.

    в банкоматній та термінальній мережі закордонних банків
Комісійна винагорода сплачується клієнтом Банку виключно в національній валюті 

України, а тому розмір тарифу визначається як гривневий еквівалент у вказаній 

іноземній валюті. 
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

20606 Зміна ПІН-коду через банкомати Банку з використанням БПК, 

"Інтернет банкінг" 

при наданні 

послуги

20607 Виготовлення дублікату Е-ПІНа безкоштовно - через систему "Інтернет банкінг" 
при наданні 

послуги

20608 Термінове оформлення БПК Додатково до вартості картки.
при наданні 

послуги
20609  

20610
Блокування і розблокування БПК з ініціативи Клієнта

20614 Постановка ПК в міжнародний стоп-лист (за 1 регіон)

Постановка ПК в міжнародний стоп-лист забезпечує повне блокування карти. 

Постановка ПК в міжнародний стоп-лист відбуватися відповідно до конкретного 

регіону (наприклад в Європі, Америці / Канаді, Африці) одноразово протягом 2 

(двох) тижнів.

при наданні 

послуги

20618
Одержання міні виписок по останнім проведеним транзакціям по 

картковому рахунку в банкоматах

при наданні 

послуги

20106
Безготівковий переказ коштів на картковий рахунок через банкомати 

Банку або банків-партнерів мережі Радіус, з використанням платіжної 

картки

тільки між картками банку Львів

20106 Безготівковий переказ коштів з карти на карту через зовнішній сайт 

банку
Тільки у гривні, карти VISA і MC

при наданні 

послуги

20117
Комісія за зовнішнє зарахування коштів в іноземній валюті в межах 

України за операціями VISA Money Transfer без ПДВ
Гривня і валюта, операція здійснюється за курсом платіжної системи.

при наданні 

послуги

20104 Нарахування відсотків по технічному овердрафту (% річних)
Нарахування проводиться з 31-го календарного дня виникнення заборгованості за 

весь час користування. 
щомісяця

Авторизаційні ліміти
Одноразовий ліміт по платіжних операціях без ПІН-кода через постермінал 

для безконтактних карт 
Еквівалент в іноземній валюти 

Сума ліміту видачі готівки в банкоматах в добу 
Сума ліміту операцій визначається в еквіваленті до долара США за курсом НБУ на 

дату здійснення операції.
Кількість операцій здійснюються банкоматом, шт./добу Операції включають в себе зняття готівки. 

Сума ліміту безготівкових розрахунків в торговій мережі, в терміналах 

банків (банку) на добу
Сума ліміту зняття готівки в касі банку на добу

Кількість операцій безготівкових розрахунків в торговій мережі, в 

терміналах банків (банку) на добу (включаючи зняття готівки в касах 

банку), шт./добу

Операції включають в себе: зняття готівки, покупка в Інтернеті, переказ коштів в 

банкоматах.

20611 Зміна авторизаційних лімітів з ініціативи клієнта, терміном Максимальний термін  - 30 календарних днів

Обслуговування платіжних карт Visa і MasterCard, емітованих 

іншими банками, в ПОС терміналах і банкоматах Банку Львів

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих банками-резидентами 

України (за винятком банків-учасників мережі РАДІУС) та карт емітованих  

Aman Bank (Лівія, BIN 531811)в банкоматах в добу

Сума ліміту на зняття готівки з карт емітованих іншими банками-

нерезидентами України, банками-резидентами України мережі РАДІУС у 

банкоматах в добу
Видача готівки через POS-термінали по картах емітованих банками, 

учасниками платіжної мережі ПУМБ
для Visa Classic Instant - послуга не надається

Видача готівки через POS-термінали по картах, емітованих іншими банками для Visa Classic Instant - послуга не надається

20113

Комісія за обслуговування неактивного поточного  рахунку (якщо 

протягом останніх 12 міс. по поточному рахунку не здійснювалися 

операції за ініціативи клієнта) 

Якщо поточний рахунок у іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у розмірі 

визначеному для EUR. У випадку, якщо залишок коштів на рахунку менший за встановлений тариф, 

комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на рахунку. 

щомісяця
20 грн. національна валюта

1 USD/EUR іноземна валюта

* Обслуговування діючих поточних рахунків (без БПК) здійснюється по тарифах "Стандартна", поточних рахунків (без БПК) для обслуговування вкладних рахунків по тарифах "Депозитна",  поточних рахунків (без БПК) для 

обслуговування пенсійних/соціальних рахунків по тарифах "Пенсійна",  поточних рахунків (без БПК) для зарплатних рахунків по тарифах "Зарплатна"

* Обслуговування карт в рамках зарплатного проекту АТ АКБ "Львів" відкритого до 01.04.2021р. здійснюється по тарифах, які діяли до 01.04.2021 р.

* Обслуговування діючих карт Visa Electron та Visa Electron Instant здійснюється по тарифах, які діяли до 15.04.2019

*Продажа нових рахунків "Пенсійна/Соціальна Особлива",  "Пенсійна Особлива", "Соціальна Особлива", "Особливий рахунок"  припинена. Обслуговування діючих рахунків "Пенсійна/Соціальна Особлива",  "Пенсійна Особлива", 

"Соціальна Особлива", "Особливий рахунок" здійснюється по тарифах, які діяли до 22.06.2020. Нарахування процентів на залишок здійснюється під 0% з 20.01.2021 року.

* Комісійна винагорода сплачується клієнтом Банку виключно в національній валюті України, а тому розмір тарифу визначається як гривневий еквівалент у вказаній іноземній валюті. 

Комісії за послуги та/або операції за рахунками в іноземній валюті, які не стягуються в автоматичному режимі та надаються при безпосередньому зверненні Клієнтів до Банку, можуть бути сплачені Клієнтами готівкою в національній валюті України через касу Банку або безготівково за 

дорученням Клієнтів з інших рахунків в національній валюті України, що відкриті в Банку, за офіційним курсом НБУ на день такої сплати.

Сплата в автоматичному режимі сум комісій за послуги та/або операції за рахунками Клієнтів в іноземній валюті здійснюється на підставі договірного списання коштів  з таких рахунків в розмірі еквіваленту в іноземній валюті, та подальшим продажем іноземної валюти на міжбанківському 

валютному ринку України. Отриманий від продажу іноземної валюти гривневий еквівалент зараховується на балансові рахунки обліку доходів Банку в день продажу такої валюти без попереднього зарахування на рахунки Клієнтів в національній валюті.

100 000 USD 

15

безкоштовно

4,000 грн.

30,000 грн.

20108
1%

1,50%

безкоштовно

безкоштовно

1% + 5,00 грн.

1,5%

40%

1 500 грн.

1 000 USD 

5

5 000 USD 

безкоштовно

безкоштовно

100 грн.

200 грн.

безкоштовно

USD 30

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.)

безкоштовно

20108

безкоштовно

безкоштовно

5 грн безкоштовно

1% + 5 грн.

1.5% + 5 USD / 5 EUR

3
відсутній

безкоштовно

20107

безкоштовно

при наданні 

послуги
0,35%

20102

Безкоштовно

автоматично 

нараховується/

списується в 

кінці дня**

безкоштовно

300 грн

Пенсійна Примітка
Порядок 

сплати 

Відкриття поточного рахунку (без платіжної картки):

Безкоштовно

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

картками (БПК))

Код 

комісії Види послуги Стандартна Депозитна Зарплатна


