
Додаток№1 до протоколу КУАПІТ№007/2021 від 06.04.2021р. 12.04.21р.

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 150 грн. безкоштовно              -             -

Відкриття поточного рахунку можливе лише за умови:                                                                                       

1. відкриття рахунку по довіреності,                                                                                                                                                                                                                          

2. в іноземній валюті  (якщо є відкритий рахунок у гривні в АТ АКБ "Львів")                                                         

- безкоштовно для USD, EUR                                                                                                                  

- згідно тарифів  у відмінній від USD, EUR                                                                                                                                                                                                                                            

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 150 грн
безкоштовно - для дистанційного відкриття рахунків;                                                                                                   

безкоштовно - в іноземній валюті USD, EUR (якщо є відкритий рахунок у гривні в АТ 

АКБ "Львів")          

   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
при наданні 

послуги

Кешбек за покупку в торгово-сервісній мережі
   Visa Classic Instant

   Visa Classic

   Visa Gold

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. 

Примітка

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

платіжними картками (БПК))

Код 

комісії Види послуги Стандартна Депозитна Зарплатна
Порядок 

сплати 

Відкриття поточного рахунку (без платіжної картки):

20102

безкоштовно

автоматично 

нараховується/

списується в 

кінці дня**

безкоштовно

300 грн

Пенсійна

3

відсутній

безкоштовно

20107

безкоштовно

0.35%
% від суми покупки повертається клієнту на рахунок

при наданні 

послуги
0.35%

0.50%

безкоштовно

20108

безкоштовно

безкоштовно

5 грн безкоштовно

1% + 5 грн.

1.5% + 5 USD / 5 EUR


