
№ Операція Складова послуги ( сума, валюта, тощо)  Тариф -вартість послуги ПДВ

За оформлення  тарифного пакету "Бізнес" під час відкриття 

рахунків 

одноразово в готівковій або безготівковій формі в 

день відкриття рахунку
200 грн без ПДВ

    • поточного рахунку 
входить у вартість пакету

1
 / 50 

грн.
2

без ПДВ

    • поточного рахунку з наданням розрахункових послуг за 

системою "Internet-Банкінг" 

входить у вартість пакету
1 
/ 100 

грн.
2

без ПДВ

    • мультивалютного поточного рахунку
входить у вартість пакету

1
 / 100 

грн.
2

без ПДВ

    • мультивалютного поточного рахунку з наданням розрахункових 

послуг за системою "Internet-Банкінг" 

входить у вартість пакету
1
/ 150 

грн.
2

без ПДВ

    • тимчасового рахунку для формування СФ 50 грн. без ПДВ

    • депозитного рахунку не тарифікується -

1.2 Щомісячна плата за обслуговування  тарифного  пакету щомісячно, в останній робочий день місяця 150 грн без ПДВ

1.3 Закриття за заявою Клієнта поточного рахунку
за кожний рахунок, сплата в день закриття 

рахунку
100 грн. без ПДВ

1.4 Закриття рахунку в разі ліквідації підприємства

сплата у день закриття рахунку (за кожний 

рахунок, в межах залишку на рахунку але не 

більше 100 грн.)

100 грн. без ПДВ

1.5
Переоформлення рахунків у зв'язку з реорганізацією, зміною 

форми власності або найменування
сплата в день проведення переоформлення 100 грн. без ПДВ

2.1.
проведення платежів на інші поточні рахунки в межах  ПАТ 

"АЛЬПАРІ БАНК", та в інші банки

за 1 платіжне доручення, сплата одночасно з 

проведенням операції
10 грн.

без ПДВ

2.2. проведення платежів на внутрішньобанківські рахунки - не тарифікується -

3.1.
Підключення/відключення до системи "Internet-Банкінг"iBank 2 

UA"
входить у вартість пакету -

3.2.
Повторне підключення до системи "Internet-Банкінг"iBank 2 

UA"

одноразово в готівковій або безготівковій формі в 

день повторного підключення послуги
150 грн. без ПДВ

3.3.
Плата за розрахункове обслуговування в системі "Internet-

Банкінг"iBank2 UA" та в межах пакету 

входить у вартість щомісячної 

плати за обслуговування 

тарифним пакетом

-

3.4.
Оформлення платіжних доручень проведених через систему 

"Internet-Банкінг"iBank 2 UA" за заявою клієнта

згідно запиту клієнта,

 за 10 платіжних дорученнь, сплата в останній 

робочий день місяця

10 грн. без ПДВ

   -  на інший поточний рахунок: не тарифікується -

   -  на внутрішньобанківські рахунки не тарифікується -

   - 25 платежів на місяць входить у вартість пакету -

   - починаючи з 26-го платежу

списання за кожне платіжне 

доручення,меморіальним ордером банку, в 

останній робочій день місяця

 5,00 грн. без ПДВ

  •  регулярне перерахування коштів згідно договірного списання 25 грн. без ПДВ

  •  регулярне перерахування залишків рахунків на основний рахунок 

клієнта (Zero balancing & Cash pooling)
25 грн. без ПДВ

6.1.

Приймання готівкових коштів від клієнтів на користь юридичних 

осіб, при умові наявності договору про надання послуг, щодо 

прийняття готівкових коштів від платників контрагентів та якщо 

платником комісії виступає юридична особа, що користується цим 

поточним рахунком. 

без ПДВ

6.2.
Приймання  готівкових коштів, в національній валюті для 

зарахування  на рахунок клієнта в межах ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" :
не тарифікується 

-

6.3. Видача готівкових коштів:

6.3.1.
у національній валюті з поточних рахунків та спеціальних рахунків 

обліку цільових коштів

від суми min 25 грн., сплата в момент проведення 

операції
1,00%

без ПДВ

6.3.2. в іноземній валюті на відрядження та інші цілі
від суми по курсу НБУ на день здійснення 

операції, сплата в день здійснення операції
1,00%

без ПДВ

6.4.

Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти 

іншого номіналу, а також банкнот національної валюти  на розмінну 

монету та зворотний обмін

від суми, min 25 грн., сплата в день проведення 

операції

2,00%

без ПДВ

6.5.  Продаж бланків векселів (за один бланк) сплата в день проведення операції
 4 42 грн. в т.ч. ПДВ

7.1. Надання щоденних виписок про стан рахунків - не тарифікується -

7.2.
Надання копії картки зі зразками підписів та відбитку печатки 

уповноваженим працівником банку
за 1 засвідчення (дві картки) 50 грн.

без ПДВ

Надання дублікату виписки про стан рахунку і дублікатів інших 

розрахункових документів з архіву Банку (відповідно до листа 

клієнта):

за одиницю - 25 грн. без ПДВ

за період до одного року - 100 грн. без ПДВ

за 1 рік та більше - 150 грн. без ПДВ

Надання довідки:

про рух коштів за рахунком 100 грн. без ПДВ

про наявність рахунків/залишки коштів на рахунках 50 грн. без ПДВ

За запитом клієнта по формі клієнта 150 грн без ПДВ

про наявність або відсутність заборгованості за кредитами Банку 100 грн.
без ПДВ

необхідної для формування аудиторського звіту за запитом 

аудиторської компанії

360 грн

без ПДВ

7.5.

Пересилання  банківських документів клієнту (виписки руху коштів 

по рахунку клієнта, тощо) через  УДППЗ "Укрпошта" ( за одне 

рекомендоване відправлення) листом з повідомленням про вручення, 

або бандероллю з повідомленням про вручення

 до  1000 г (включно)                                                                                            

строк оплати: в момент здійснення операції
45 грн.

в т.ч. ПДВ

7.6. Оформлення та видача грошової чекової  книжки за 1 книжку, сплата в день проведення операції 50 грн.
без ПДВ

7.7.

Розшук (запит), повернення помилково перерахованих коштів та 

інші питання згідно з листом Клієнта ( по електронній пошті) в 

межах України

сплата у день проведення операції,  за 1 запит 100 грн.

без ПДВ

7.8.
Підтвердження про доставку електронного платіжного документа 

через СЕП НБУ в банк одержувача (відповідно до листа клієнта)

сплата у день проведення операції    за 1 

підтвердження
30 грн.

без ПДВ

7.9. Внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна сплата у день проведення операції,  за 1 операцію 81 грн
в т.ч. ПДВ

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ТАРИФНИМ ПАКЕТОМ  "БІЗНЕС"

2. Операції з проведення розрахунків клієнтів  в національній валюті, з поточних та спеціальних  рахунків  в межах операційного часу Банку ( ручна  обробка платіжних 

документів)   

#ССЫЛКА!

1.1

Відкриття:

6.Операції з касового обслуговування

одноразово в готівковій або безготівковій формі в 

день відкриття рахунку

3.Підключення та супроводження систем дистанційного обслуговування "Internet-Банкінг"iBank 2 UA"

4. Перекази в національній валюті з поточних  та спеціальних
4
 рахунків за системою  "Internet-Банкінг "iBank 2 UA" в межах операційного часу Банку

3

4.1

а) в межах ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК":

4.2

б) в інші кредитні установи:

5. Операції з проведення  розрахунків клієнтів (регулярне перерахування коштів ) в межах операційного часу Банку
3
:

5.1

сплата в день видачі довідки за 1 довідку

згідно умов договору

7.3.

сплата в день видачі дублікату за 1 документ

7.4.

ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

Рішенням Тарифного комітету 

ПАТ"АЛЬПАРІ БАНК"

№ 16 від 02.03.2018 року

7.  Надання довідок / виписок, інших  послуг

незалежно від суми, за 1 операцію, сплата в день 

проведення операції



7.10. Виключення з Державного реєстру обтяжень рухомого майна сплата у день проведення операції,  за 1 операцію 81 грн
в т.ч. ПДВ

8.

8.1. Купівля безготівкової іноземної валюти на МВРУ
 Сплачується   в національній валюті,  за курсом 

МВРУ  в день здійснення операції.
0,25% без ПДВ

8.2. Обов'язковий продаж валюти
Сплачується   у гривнях,  за курсом купівлі  в 

день проведення операції
0,10% без ПДВ

8.3. Вільний продаж валюти
 Сплачується   в національній валюті,  за курсом 

МВРУ  в день здійснення операції.
0,25% без ПДВ

8.4.
Конвертація іноземної валюти у валюту 1-го класу (згідно 

класифікатора НБУ)

в грн. від суми валюти, що купується або 

продається, по курсу НБУ
0,25% без ПДВ

Перекази в іноземній валюті (строк виконання до трьох робочих 

днів, враховуючи день надходження п/д до банку):
5 стягується з рахунку відправника -

   • у російських рублях*
min RUB 300, max RUB 1000,  сплата в день 

проведення операції
0,10% без ПДВ

   • доларах США*
min USD 45, max USD 250,  сплата в день 

проведення операції
0,10% без ПДВ

   • доларах США (гарантований OUR)

сплата у день проведення операції у національній 

валюті за курсом НБУ. Стягується додатково до 

основної комісії

30 USD без ПДВ

   • у Євро*
min EUR 45, max EUR 250, сплата в день 

проведення операції
0,10% без ПДВ

   • в іншій валюті*
min USD 45, max USD 250,  сплата в день 

проведення операції
0,10% без ПДВ

* не включає комісію, яку стягують банки кореспонденти (комісія, в разі наявності, сплачується Клієнтом додатково)

9.2
Перекази з рахунку на рахунок в установах ПАТ "АЛЬПАРІ 

БАНК"
- не тарифікується 

9.3
Перекази коштів в іноземній валюті з позичкових рахунків на 

поточний
- не тарифікується -

   • у російських рублях 1000 RUB без ПДВ

   • в доларах США 250 USD без ПДВ

   • у Євро 200 EUR без ПДВ

   • в іншій валюті 250 USD без ПДВ

   • у російських рублях 1000 RUB без ПДВ
   • в доларах США 250 USD без ПДВ
   • у Євро 200 EUR без ПДВ
   • в іншій валюті 250 USD без ПДВ

9.6 Надання копії (підтвердження) переказу 15 грн. без ПДВ

Розрахункове обслуговування та оформлення документів за 

договором позики/кредиту, укладеним з  нерезидентом

10.1.

перевірка документів (проекту договору позики/кредиту) до 

підписання з нерезидентом
Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

1 500,00 грн. 

разово,

 за кожний проект договору
 в т.ч. ПДВ

10.2

перевірка документів та надання згоди на обслуговування кредиту 

від нерезидента (подання документів для реєстрації в НБУ)
В момент подачі пакету документів (одноразово 

за кожний договір)

1 200,00 грн.

в т.ч. ПДВ

10.3

оформлення документів для переведення з іншого банку на  

обслуговування рахунків, що передбачають проведення платежів за 

договорами щодо виконання резидентами боргових зобов`язань 

перед нерезидентами за залученими від нерезидентів 

кредитами/позиками в іноземній валюті в ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

 900,00 грн.,

разово,

 за кожний договір

без ПДВ

10.4.

оплата за щомісячне  обслуговування рахунків, що передбачають 

проведення платежів за договорами щодовиконання резидентами 

боргових зобов`язань перед нерезидентами за залученими від 

нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті після 

реєстрації в НБУ

Оплата до 5 числа місяця наступного за місяцем 

розрахункового обслуговування  в періоді 

розрахункового обслуговування*

100,00 грн.,

щомісячно,

за кожний договір
без ПДВ

10.5

оформлення документів з обслуговування рахунків, що передбачають 

проведення платежів за договорами щодо виконання резидентами 

боргових зобов`язань перед нерезидентами за залученими від 

нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті  у зв‘язку з 

внесенням нерезидентом змін 

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

400,00 грн.,

разово,

за кожний договір
без ПДВ

10.6

перевірка документів з обслуговування рахунків, що передбачають 

проведення платежів за договорами щодо виконання резидентами 

боргових зобов`язань перед нерезидентами за залученими від 

нерезидентів кредитами/позиками в іноземній валюті (звіт за  

формою 503 «Звіт про залучення на обслуговування кредиту за 

договором з нерезидентом», звіт за формою 504 «Прогноз операцій з 

одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом»)  

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

250,00 грн.

за кожний звіт без ПДВ

10.7

комісія за самостійну підготовку співробітниками банку та надання 

до НБУ від імені клієнта щомісячної звітності звіт за формою 503 

"Звіт про залучення на обслуговування кредиту за договором з 

нерезидентом", звіт за формою 504 "Прогноз операцій з одержання та 

обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

В день надання послуги (за кожний звіт окремо) 500 грн. в т.ч. ПДВ

11.1.

документальне оформлення (за результатами експертної оцінки**) 

проекту зовнішньоекономічного  контракту/договору для його 

розрахункового обслуговування

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

1 200,00 грн.,

разово,

за кожний проект 

контракту/договору

разово,

 за кожний проект договору

 в т.ч. ПДВ 

11.2

перевірка документів для отримання окремого 

рішення/ліцензії/дозволу від уповноваженого регулятивного органу 

для обслуговування зовнішньоекономічного контракту/договору

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

600,00 грн.,

разово,

за кожний пакет документів
 в т.ч. ПДВ

9.1

9.4

Розшук (запит) переказу на прохання клієнта:
5 

сплата в день проведення операції за 1 операцію

9. Операції з переказу коштів  в іноземній валюті: 

 Операції   з купівлі/продажу/конвертації  коштів в іноземній валюті на МВРУ

9.5

Запит на анулювання, повернення, зміна умов переказу після відправлення платежу:
 5

сплата в день проведення операції за 1 операцію

10. Розрахункове обслуговування в іноземній валюті 

* період розрахункового обслуговування – це період з дати реєстрації договору позики/кредиту, укладеного з нерезидентом  в НБУ (отримання реєстраційного свідоцтва) до дати 

погашення позики/кредиту в повному обсязі перед нерезидентом або анулювання реєстраційного свідоцтва НБУ.  

11. Розрахункове обслуговування за зовнішньоекономічним контрактом/договором та оформлення документів за зовнішньоекономічною операцією



11.3

Послуги за супроводження експортного зовнішньоекономічного  

контракту/договору*** 

Оплата платіжним документом клієнта або 

договірне списання не пізніше наступного дня за 

днем надання послуги

0,2% від суми операції                 мінімум 

400,00 грн.,

при здійсненній операції,

за кожний договір    в т.ч. ПДВ 

Надання довідки про стан розрахунків за договором/контрактом експорту/імпорту:

–а) зі строком давності до 1 року 150,00 грн. без ПДВ

–б) зі строком давності 1 рік та більше 200,00 грн. без ПДВ

12.2

Надання копій (дубліката) розрахункових документів в форматі МТ 

(відправлених по системах TELEX, SWIFT), а також копії SWIFT – 

повідомлення, за кожну копію

Передплата або договірне списання у день 

надання документа 100,00 грн. без ПДВ

12.3
Надання SWIFT – повідомлення МТ 103 в день переказу за запитом 

клієнта (за один примірник):

Передплата або договірне списання у день 

надання документа 
50,00 грн. без ПДВ

термін підготовки відповіді - 5 банківських днів 100,00 грн.

за одну довідку (виписку)

термінова відповідь (не пізніше наступного дня після надання 

запиту)

200,00 грн.

за одну довідку (виписку)

термін підготовки відповіді - 5 банківських днів 0,1% від суми непогашеного 

кредиту від нерезидента у т.ч. 

ПДВ-0,0167*,       мінімум 200,00 

грн 

без ПДВ

термінова відповідь (не пізніше наступного дня після надання 

запиту)

0,1% від суми непогашеного 

кредиту від нерезидента у т.ч. 

ПДВ-0,0167*,       мінімум 500,00 

грн 

без ПДВ

Термін підготовки відповіді 5 банківських днів:

за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД у кількості  

до 100 шт. МД

за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД у кількості 

понад 100 шт. МД
300,00 грн. без ПДВ

Термін підготовки відповіді 3 банківських дня:

за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД у кількості  

до 100 шт. МД

400,00 грн

без ПДВ

за умови, що довідка містить інформацію про реєстри МД у кількості 

понад 100 шт. МД
500,00 грн. без ПДВ

Термінова відповідь не пізніше другого дня після надання запиту
700,00 грн. без ПДВ

термін підготовки відповіді - 5 банківських днів 100,00 грн. без ПДВ

термін підготовки відповіді- 3 банківських дня 200,00 грн. без ПДВ

термінова відповідь (не пізніше наступного дня після надання 

запиту)
400,00 грн. без ПДВ

12.8

Надання виписок з рахунків клієнтів (додатків до них) в 

електронному вигляді, у вигляді текстових повідомлень, з 

використання платіжних пристроїв, мобільного зв`язку тощо за 

запитом клієнта.

Передплата, або договірне списання

45 грн. за кожну пересилку 

без ПДВ 

1

2

3

4 державне мито сплачується додатково

5

6

7

                                    

_____________________
/                                                  /

М.П.       (підпис)        М.П.      (підпис)

**) під експертною оцінкою розуміється: 

- аналіз наявності істотних умов, що повинен містити зовнішньоекономічний контракт, відповідно до вимог наказу Міністерства економіки з питань європейської інтеграції 

України від 06.09.2001 р. №201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів),

- аналіз наявності/відсутності перешкод для здійснення перерахування та/або зарахування коштів в іноземній валюті, купівлі та/або продажу коштів в іноземній валюті на 

міжнародному ринку, пов‘язаних з існуванням обмежень та заборон в сфері валютного законодавства (валютного контролю).                                                                                      

  ***) днем надання послуги вважається дата отримання Банком інформації щодо надходження експортної виручки на поточні рахунки клієнта. Послуга не тарифікується в разі 

надходження експортної виручки на поточні рахунки, відкриті в ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12.1

12.4

12.6

Передплата або договірне списання у день 

надання довідки

200,00 грн. без ПДВ

Надання довідок про стан розрахунків за договорами щодо виконання резидентами боргових зобов`язань перед нерезидентами а залученими від нерезидентів кредитоами/позиками в 

іноземній валюті, з метою переведення кредиту на обслуговування в інший банк, за заявою клієнта або за запитом іншого банку (за письмовою згодою клієнта про надання такої 

довідки) 

Передплата або договірне списання у день 

надання довідки

12. Надання довідок, дублікатів розрахункових та супровідних документів на письмові запити Клієнтів

протягом трьох банківських днів

Передплата або договірне списання у день 

надання довідки

12.5

Передплата або договірне списання у день 

надання довідки

Надання довідки про стан розрахунків, на прохання клієнта або на запит іншого банку отриманий засобами електронної пошти НБУ (за письмовою згодою клієнта на відповідь по 

запиту), пов'язаної з експортними /імпортними та іншими валютними операціями

без ПДВ

Надання довідки (виписки) про стан розрахунків за договорами щодо виконання резидентами боргових зобов`язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів 

кредитами/позиками в іноземній валюті, що не пов’язано з переведенням кредиту на обслуговування до іншого банку, за заявою клієнта

______________________/                                                      /

стягується в гривні по курсу НБУ на день сплати комісійної винагороди 

комісія за п.8.4 стягується (у разі потреби) в  національній валюті на день проведення операції додатково до основних тарифів по переказах 

в тому числі для переказів в національній валюті, яку зараховано на поточний рахунок в після операційний час від продажу валюти

ПРИМІТКИ:

Банк: Клієнт:

відкриття поточного або мультивалютного рахунку / рахунків протягом перших 30 календарних днів після підписання договору банківського рахунку

відкриття поточного або мультивалютного рахунку / рахунків через 30 календарних днів після підписання договору банківського рахунку

Надання довідки про стан розрахунків на прохання клієнта або на запит іншого банку отриманий засобами електронної пошти НБУ (за письмовою згодою клієнта на відповідь по 

запиту),  за імпортним/експортним договором/контрактом  з метою переведення контракту на обслуговування в інший банк (за кожен контракт окремо)

12.7
Передплата або договірне списання у день 

надання довідки

Для виконання операції з купівлі, продажу, конвертації (обміну) іноземної валюти Клієнт уповноважує Банк самостійно заповнити від імені Клієнта Заяву про купівлю, продаж, 

конвертацію (обмін) іноземної валюти згідно - "Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах 

та банківських металів", затвердженого постановою Правління НБУ  від 28.07.2008 р. №216, зі змінами  При цьому всі витрати, пов’язані із купівлею, продажем, конвертацією 

(обміном) коштів Клієнта у валюту відповідної сплати, включаючи (але не виключно) комісії Банку (згідно діючих тарифів), обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів 

за операції купівлі-продажу валют та всі інші витрати (в тому числі обов’язкові в силу закону), покладаються на Клієнта. 

Невикористання Банком його права на договірне списання коштів з рахунків Клієнта не звільняє Клієнта від зобов’язання сплатити всі можливі комісії третіх банків.

В разі необхідності клієнт може використовувати переказ з типом комісії (OUR), в цьому випадку Клієнт сплачує Банку комісію у відповідності із тарифами та зобов’язується безумовно 

сплатити всі можливі комісії третіх банків, що утримані у зв’язку з виконанням переказу. Цим Клієнт беззаперечно та безвідклично доручає Банку списувати грошові кошти в необхідному 

розмірі, з рахунків Клієнта що відкриті в Банку, а також з рахунків, які будуть відкриті Клієнтом в Банку, та направити списані таким чином грошові кошти Клієнта в рахунок сплати 

можливих комісій третіх банків. У випадку відсутності або недостатності у Клієнта коштів у валюті, необхідній для оплати, Банк має право на договірне списання коштів Клієнта у іншій 

валюті і на самостійне придбання за рахунок таких коштів валюти, необхідної для сплати, за курсом уповноваженого Банку на день здійснення операції. Для переказів в доларах США за 

тарифом Гарантований OUR, що сплачується додатково до основної комісії, оплата комісій третіх банків не вимагається.

Для виконання операції з купівлі, продажу, конвертації (обміну) іноземної валюти Клієнт уповноважує Банк самостійно заповнити від імені Клієнта Заяву про купівлю, продаж, конвертацію 

(обмін) іноземної валюти згідно - "Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських 

металів", затвердженого постановою Правління НБУ  від 28.07.2008 р. №216, зі змінами  При цьому всі витрати, пов’язані із купівлею, продажем, конвертацією (обміном) коштів Клієнта 

у валюту відповідної сплати, включаючи (але не виключно) комісії Банку (згідно діючих тарифів), обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів за операції купівлі-продажу 

валют та всі інші витрати (в тому числі обов’язкові в силу закону), покладаються на Клієнта. 

Невикористання Банком його права на договірне списання коштів з рахунків Клієнта не звільняє Клієнта від зобов’язання сплатити всі можливі комісії третіх банків.

Додаткова інформація:

Для переказів в іноземній валюті (якщо не вказано інше) застосовується тип оплати комісії BEN. Цей тип передбачає, що всі витрати за проходження платежу несе одержувач платежу. Комісія 

утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі платежу.


