
                                                                                                                            Затверджено 

Протоколом ТК №2 

                                                                                                                                                                                               від 18.01.2023 р.  

 

Тарифи на послуги, що надаються юридичним особам при обслуговуванні  

поточних рахунків в банківських металах  

та проведенні операцій на міжбанківському валютному ринку   

Тарифний пакет «БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ» 

 

№ п/п 
Послуга 

Тариф (з ПДВ) 
В т.ч. ПДВ, 

грн. 
Термін та порядок оплати 

1. ОПЕРАЦІЇ З ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ В БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ 

1.1. 
За операції з відкриття рахунків (в т.ч. перевірку 

документів) 
1,00 грн. Без ПДВ В день відкриття рахунку 

1.2. Ведення поточного рахунку  у банківських металах 
входить у вартість 

відкриття рахунку 
-  

1.3. Закриття поточного рахунку в банківських металах    
входить у вартість 
відкриття рахунку 

-  

1.4. 
Надання щомісячних виписок по рахунку (один раз на 

місяць): 

входить у вартість 

відкриття рахунку 
-  

  Позачергова виписка 15,00 грн. Без ПДВ  

 Виписка за термін до одного року від дати запиту 25,00 грн. Без ПДВ  

 
Виписка за термін одного року та більше від дати 

запиту 
50,00 грн. 

Без ПДВ  

1.5. Надання довідки про наявність  та стан рахунку:    

 на українській мові 50,00 грн. 
Без ПДВ Платіжною інструкцією за 

кожну довідку 

 на англійській мові 100,00 грн. 
Без ПДВ Платіжною інструкцією за 

кожну довідку 

1.6. 

Надання довідки про офіційний курс гривні до 

банківських металів,  
за кожен день  

40,00 грн. 

Без ПДВ В день надходження 

письмового запиту від 
Клієнта 

1.7.  

Надання інших довідок невстановленої форми для 

надання іншим організаціям, установам (листи, запити, 
підтвердження тощо)  

65,00 грн. 

Без ПДВ В день надходження 

письмового запиту від 
Клієнта 

1.8. 
Відсоток, що сплачується Банком  за залишок коштів на 
рахунку  

0,01% річних від суми 

щоденного залишку 

на рахунку2 

Без ПДВ 
Згідно Договору 

банківського рахунку 

 
2. ПЕРЕКАЗИ В БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ 

2.1. 
Переказ банківських металів в межах Банку на інші 

рахунки Клієнта 

входить у вартість 

відкриття рахунку 
– – 

2.2. 
Переказ банківських металів за межі Банку з поточного 

рахунку 
50,00 USD Без ПДВ 

В день списання 
банківських металів  

 з рахунку 

2.3. 

Запит на адресу іншого  банку (про неотримання 

бенефіціаром банківських металів, для одержання 

деталей трансакції тощо) 

80,00 USD Без ПДВ 

В день надходження 

письмового запиту від 

Клієнта 

3. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

3.1 
Продаж на міжбанківському валютному ринку 

банківських металів згідно заяви Клієнта  

входить у вартість 

відкриття рахунку 
– – 

3.2. 
Купівля на міжбанківському валютному ринку 
банківських металів згідно заяви Клієнта  

входить у вартість 
відкриття рахунку 

– – 

4. ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ 

4.1. 

Видача з поточного рахунку Клієнта банківських 

металів (придбаних з фізичною поставкою або внесених 
на рахунок зливками) 

входить у вартість 

відкриття рахунку 
– – 

4.2. Внесення зливків на поточний рахунок Клієнта  
входить у вартість 

відкриття рахунку 
– – 

 

Примітки:   

1. Всі тарифи,  сплачуються виключно у національній валюті. При цьому у разі, якщо розмір тарифу вказаний у банківському металі, або 
іноземній валюті  його сплата здійснюється у еквіваленті у національній валюті за офіційним курсом банківських металів або іноземної 

валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції.   

2. У разі звернення Клієнта з клопотанням, КУАП може прийняти рішення про зміну умов нарахування процентів на залишок коштів на 
поточному рахунку Клієнта, у тому числі для пов’язаних із Банком осіб. 

 
 


