
Додаток 1 

Затверджено рішенням 

Тарифного комітету АТ «АЛЬПАРІ БАНК»  

22 січня 2020 року Протокол № 1 

(редакція діє з 27.01.2020р.)   

ТАРИФИ на  розрахунково - касове обслуговування без відкриття рахунку                             

в  АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
№ 

п/п 
Назва операції Вартість послуги 1 Примітки 

Операції з готівкою в національній валюті 

1. 

Приймання готівкових коштів для перерахування за реквізитами наданими Платником (перекази на користь третіх осіб без відкриття 

рахунку): 

до 10 000,00 грн. 1% min 15 грн. 

готівковим шляхом 

від 10 000,01 – 50 000,00 грн. 0.9% 

від 50 000,01 – 100 000,00 грн. 0,8%  

від 100 000,01 –1 600 000,00 грн. 0,7% (max 1600,00 грн.) 

понад 1600 000,01 грн. 0,1%   

2. 
Поповнення від третіх (фізичних) осіб на користь фізичних осіб клієнтів 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» за картковими рахунками 
2,00 грн. готівковим шляхом 

3. 

Приймання готівкових коштів для перерахування за реквізитами наданими Платником в оплату нерухомості, інвестування в 

об’єкти будівництва (парко-місця, паркінги тощо)   

(перекази на користь третіх осіб без відкриття рахунку): 

до 1 000 000,00 грн.  
 

0,6 % від суми 
(max 700 грн.) 

готівковим шляхом 

від 1 000 000,01 грн. 1 600,00 грн. 

4. 

Перерахування грошових коштів в національній валюті на користь фізичних осіб без відкриття рахунків, здійснених в межах  АТ 

«АЛЬПАРІ  БАНК» (від фізичних осіб з рахунку  2902*) 

до 1 200 000,00 грн. 1 050грн. за одну операцію 

готівковим шляхом 
від 1 200 000,01 грн. до 2 000 000,00 грн. 1 550,00 грн. за одну операцію 

від 2 000 000,01 грн. до 5 000 000,00 грн. 
0,07% від суми за одну операцію 

(min 1 600,00грн.) 

від 5 000 000,01 грн. 0,1% від суми за одну операцію 

5. 
Приймання готівкових коштів для перерахування внесків в 

статутний капітал юридичної особи 

0,3 % від суми  

(min 100,00 грн.  
max 1 500,00 грн.) 

готівковим шляхом 

6. 
Обмін банкнот іноземної валюти одного номіналу на банкноти 

іншого номіналу 
5,00 грн. 

готівковим шляхом, за 

1 купюру 

7. 
Перевірка банкнот іноземної валюти на платіжність та перерахунок 

готівкових коштів (банкнот) без їх подальшого зарахування  

0,1 % від суми  

(min 100,00 грн.  

max  1 000,00 грн.) 

готівковим шляхом, 

розрахунок комісії 
здійснюється в 

національній валюті 

України за курсом НБУ 
на день здійснення 

операції 

8. 
Сплата податків пов’язаних з купівлею-продажем нерухомого майна 

для цілей річного декларування: податку з доходів фізичних осіб, 

військового збору, збору на обов’язкове пенсійне страхування  

0,6% від суми за кожну операцію 

(min 10,00грн)  
 

9. 
Переказ коштів за придбання автомобілів через дилерську мережу 

компанії «АВТО КАПІТАЛ» (Генеральне представництво Daimler 

AG в Україні) 

2 500,00 грн. за одну операцію  

10. 

Переказ коштів в іноземній валюті за межі України:  

В операційний час датою валютування поточним робочим днем або 

після операційного часу датою валютування наступним робочим 

днем  

в USD 0,40%, min 50$ max 400$; 
в EUR: 0,40%, min 50Є max 400Є; 

в RUR: 0,40%, min 700 RUB max 

3000 RUB; 
інші 0,40% min 50$ max 400$  

в національній валюті 

по курсу НБУ на день 

здійснення операції 

Операції з використанням платіжних карток 

1. Видача готівки через POS-термінали Банку : 

1.1. 
для карток, емітованих банками-

нерезидентами      ( сурчардж 2 ) 

доларів США 
2 % від суми  

(min 1,00 дол. США)  

комісія утримується 

безготівковим шляхом, 
її розмір визначається 

одночасно з 

проведенням операції  

євро 
2 % від суми  

(min 1,00 євро) 

гривня 
2 % від суми  

(min 5,00 грн.) 

1.2. 
для карток, емітованих банками-
резидентами      

в гривні  

що не входять до ПС "УКРКАРТ" 2 

що входять до ПС "УКРКАРТ" не тарифікується 

 

                                                           
1 Вартість послуги без ПДВ.  
2 Додаткова комісія, яку безпосередньо стягує банк-агент з держателя ПК по видачі готівки держателям ПК 


