
          ТАРИФИ  НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ

№ Операція Вартість послуги Коментар Нарахування ПДВ

1.1.    Відкриття  поточного рахунку * 30 грн.
Одноразово, готівковими коштами при 

відкритті рахунку
без ПДВ

1.2.

Відкриття поточного рахунку резидентам та 

нерезидентам для проведення операцій згідно 

договорів купівлі-продажу нерухомого майна

50 грн.

Одноразово, готівковими коштами при 

відкритті рахунку. У вартість тарифу 

входить надання довідок про відкриття 

та закриття рахунків.

без ПДВ

1.3.    Закриття поточного рахунку Не тарифікується

1.4.

Закриття поточного рахунку  для зарахування 

коштів депозитного вкладу та нарахованих 

процентів*

Не тарифікується

1.5.
Нарахування відсотків по залишку на 

поточному рахунку 
Не нараховується -

1.6. Незнижуваний залишок коштів Відсутній - -

2.1.
Безготівкове зарахування коштів на поточний 

рахунок
Не тарифікується

2.2.

Переказ коштів  на поточні рахунки 

юридичних та фізичних осіб відкритих в 

інших банках на паперовому носії

0,5%,  min  10 грн. , max  500 

грн.

за 1 платіжне доручення, сплата 

одночасно з проведенням операції
без ПДВ

2.3.

Переказ коштів на поточні рахунки 

юридичних  осіб відкритих в АТ "АЛЬПАРІ 

БАНК"на паперовому носії

0,25%, max  200 грн. 
за 1 платіжне доручення, сплата 

одночасно з проведенням операції
без ПДВ

2.4.

Переказ коштів на поточні рахунки фізичних 

осіб відкритих в АТ "АЛЬПАРІ БАНК"на 

паперовому носії

Не тарифікується

2.5.

Переказ коштів з рахунку (покупця 

нерухомості) на рахунок фізичної особи 

(продавця нерухомості) в межах АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК"

Не тарифікується

2.6.

Переказ коштів з рахунку (покупця 

нерухомості) на рахунок фізичної особи 

(продавця нерухомості) в інші банки 

0,3% від суми за кожну 

операцію, min 150,00грн.
без ПДВ

2.7.

Переказ коштів по заяві (розпорядженню) 

клієнта на період його відсутності - 

перерахування з поточних рахунків 

комунальних та інших платежів (в % від суми 

переказу, але не менше 15грн. за кожний 

платіж)

1% min 15,00 грн.

за 1 платіжне доручення (меморіальний 

ордер) по заяві клієнта, сплата одночасно 

з проведенням операції

без ПДВ

* відкриття поточного рахунку для зарахування коштів депозитного вкладу та нарахованих процентів  не тарифікується (за умови відкриття рахунку 

в день оформлення депозитного договору)

*Після виплати коштів депозитного вкладу та нарахованих процентів, за умови, якщо вклад повністю повертається банком вкладникові. Рахунок 

закривається на наступний день після повернення Банком вкладникові коштів.

2. Операції з проведення розрахунків Клієнтів по поточних рахунках фізичних осіб в національній валюті

 1. Відкриття та закриття поточного рахунку фізичної особи в національній валюті

ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

Рішення Тарифного комітету 

АТ"АЛЬПАРІ БАНК"№ 1 від 22.01.2020 р.



2.8.

Приймання готівки  для зарахування на 

власний поточний рахунок відкритий в АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК"

Не тарифікується

1000,00 грн за кожну 

операцію
внесення коштів у сумі до  1200000,00грн. без ПДВ

1500,00 за кожну операцію
внесення коштів у сумі від 1200001,00грн. 

до 2000000,00 грн.
без ПДВ

0,07% від суми, min 1600,00 

грн. за кожну операцію

внесення коштів у сумі від 2000001,00грн. 

до 5000000,00 грн.
без ПДВ

0,1% від суми за кожну 

угоду
внесення коштів понад 5000001,00грн. без ПДВ

Розрахунково-касове обслуговування при 

проведенні розрахунків між фізичними 

особами, якщо одним із учасників за 

договорами купівлі-продажу, які підлягають 

нотаріальному посвідченню, є нерезидент:

Внесення готівки на поточний рахунок 

покупця, відкритого у АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2 200 грн.

Оплата одноразово у день надання 

послуги
без ПДВ

2.11.
Безготівкове зарахування коштів на 

інвестиційний рахунок 
0,6% min 15 грн. без ПДВ

3.1.

Видача  готівки, яка надійшла в б/г формі на 

рахунок фізичної особи з рахунків фізичних 

або юридичних осіб (крім надходжень, 

вказаних в п.3.2.)

1% min 15,00 грн.
Готівковими коштами або меморіальним 

ордером при проведенні операції
без ПДВ

3.2.

Видача готівки при зарахуванні в б/г формі на 

поточний рахунок фізичної особи:пенсії, 

аліментів,коштів на лікування,заробітної 

плати згідно  договорів з підприємствами

Не тарифікується - -

3.3.

Видача  готівки при зарахуванні в б/г формі 

виручки від продажу іноземної валюти на 

МБВР 

Не тарифікується - -

3.4.

Видача готівки з поточного рахунку 

(продавця нерухомості) , що надійшли з 

поточного рахунку АТ "АЛЬПАРІ 

БАНК"(покупця нерухомості) через касу АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК"

Не тарифікується
Готівковими коштами або меморіальним 

ордером при проведенні операції

3.5.

Видача готівки  (що перерахована з власного 

депозитного рахунку в національній валюті в 

АТ "АЛЬПАРІ БАНК") та нарахованих 

процентів з поточного рахунку

Не тарифікується

 4.1.
Видача готівки, яка була внесена готівкою 

через касу банку
Не тарифікується

5.1.
Відкриття поточного рахунку в іноземній 

валюті*
100 грн.

Готівковими коштами при відкритті 

рахунку
без ПДВ

5.2.
Закриття поточного  рахунку в іноземній 

валюті
Не тарифікується

5.3.

Закриття  поточного рахунку в іноземній 

валюті  для зарахування коштів депозитного 

вкладу та нарахованих процентів*

Не тарифікується

* відкриття поточного рахунку в іноземній валюті для зарахування коштів депозитного вкладу та нарахованих процентів  не тарифікується (за умови 

відкриття рахунку в день оформлення депозитного договору)

*Після виплати коштів депозитного вкладу та нарахованих процентів, за умови, якщо вклад повністю повертається банком вкладникові. Рахунок в 

іноземній валюті закривається на наступний день після повернення Банком вкладникові коштів.

3. Видача готівки  з поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті при зарахуванні в безготівковій формі

5. Відкриття та закриття поточного рахунку фізичної особи в іноземній валюті

4. Видача  готівки з поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті яка була внесена готівкою через касу банку

Приймання готівки  для зарахування на 

власний поточний рахунок ( покупця 

нерухомого майна) відкритий в АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК"

2.9.

2.10.



6.1.
Видача готівки з поточного рахунку в 

іноземній валюті

0,7%                                 від 

суми операції (min 2 USD по 

курсу НБУ на день 

здійснення операції)

Готівковими коштами або меморіальним 

ордером при проведенні операції
без ПДВ

6.2.

Видача готівки  (що перерахована з власного 

депозитного рахунку в іноземній валюті в АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК") та нарахованих процентів 

з поточного рахунку

Не тарифікується

6.3.
Видача готівки, яка була внесена готівкою 

через касу банку
Не тарифікується

  7. Купівля та продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ

7.1.
Купівля безготівкової іноземної валюти на 

МВРУ
0,3% min 100 грн.  без ПДВ

7.2.
Продаж безготівкової іноземної валюти на 

МВРУ
0,3% min 100 грн.  без ПДВ

стягується з рахунку відправника

   • у російських рублях 0,40%

min 700 RUB, max 3000 RUB,                                      

в національній валюті по курсу НБУ на 

день здійснення операції

   • доларах США 0,40%

min 50 USD, max 400 USD,                                             

в національній валюті по курсу НБУ на 

день здійснення операції

   • доларах США (гарантований OUR) 100 USD

сплата у день проведення операції у 

національній валюті за курсом НБУ. 

Стягується додатково до основної комісії

   • у Євро 0,40%

min 50 EUR, max 400 EUR,                                           

в національній валюті по курсу НБУ на 

день здійснення операції

   • в іншій валюті 0,40%

min 50 USD, max 200 USD,                                             

в національній валюті по курсу НБУ на 

день здійснення операції

8.2.

Переказ коштів з власного поточного рахунку 

в іноземній валюті на власний поточний 

рахунок в іноземній валюті в установах АТ 

"АЛЬПАРІ БАНК"

Не тарифікується - -

8.3.
Безготівкове зарахування коштів в іноземній 

валюті на інвестиційний рахунок 
0,6% min 15 грн. без ПДВ

   • у російських рублях 1000 RUB

   • в доларах США 250 USD

   • у Євро 200 EUR

   • в іншій валюті 150 USD

   • у російських рублях 1000 RUB

   • в доларах США 250 USD

   • у Євро 200 EUR

   • в іншій валюті 150 USD

Повернення, анулювання, зміна умов переказу в іноземній валюті: 

8.4.

Переказ коштів в іноземній валюті (строк виконання до трьох робочих 

днів, враховуючи день надходження п/д до банку):

 без ПДВ

 без ПДВ

8.5.

6. Видача готівки  з поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті 

 Від суми. Сплачується в день здійснення 

операції. Сплачується в національній 

валюті за курсом МВРУ на день 

здійснення операції. Клієнт має 

забезпечити залишок на рахунку 

достатній для сплати комісії.

Розшук (запит) переказу в іноземній валюті на прохання клієнта:

Сплата в день проведення операції за 1 

операцію
 без ПДВ

8. Переказ коштів  в іноземній валюті: 

8.1.

Сплата в день проведення операції       за 

1 операцію



8.6.

Надання документів (копій документів), які є 

документальним підтвердженням переказу 

коштів

15 грн.
Сплата в день проведення операції за 1 

операцію
 без ПДВ

8.7.
Видача готівки суми переказу  з поточного 

рахунку в іноземній валюті
1% min 5 USD, 4 EUR

Готівковими коштами або меморіальним 

ордером
без ПДВ

8.8.

Комісія за розгляд та перевірку пакету 

документів, щодо отримання електронної 

індивідуальної ліцензії (Е-ліцензія)

4500,00 грн. В день надання послуги в т.ч. ПДВ

9.1. Видача щоденних виписок про стан рахунків Не тарифікується - -

Надання дублікатів виписок з рахунків 

клієнтів:

за одиницю - 10 грн.

за період до одного року - 30 грн.

за 1 рік та більше - 100 грн.

Надання  довідки:

про відкриття/закриття, наявність 

рахунків,підтвердження залишків коштів на 

рахунках,відсутність чи наявність кредитів, 

здійснені операції з купівлі, продажу, обміну 

іноземної валюти, у тому числі для погашення 

кредиту

50 грн.

про відкриття/закриття, наявність 

рахунків,підтвердження залишків коштів на 

рахунках,відсутність чи наявність кредитів, 

здійснені операції з купівлі, продажу, обміну 

іноземної валюти, у тому числі для погашення 

кредиту термінова

75 грн.

про відкриття/закриття, наявність 

рахунків,підтвердження залишків коштів на 

рахунках,відсутність чи наявність кредитів, 

здійснені операції з купівлі, продажу, обміну 

іноземної валюти, у тому числі для погашення 

кредитуі на англійській мові

100 грн.

про відкриття/закриття, наявність 

рахунків,підтвердження залишків коштів на 

рахунках,відсутність чи наявність кредитів, 

здійснені операції з купівлі, продажу, обміну 

іноземної валюти, у тому числі для погашення 

кредиту термінова на англійській мові

150 грн.

необхідної для формування аудиторського 

звіту
250 грн.

видача довідок на вивезення з України 

іноземної валюти ( платіжних карток), знятої 

з рахунків або купленої в уповноваженому 

банку

50 грн.

розшук (запит), уточнення, повернення, 

анулювання, зміна умов переказів
50 грн.

9.4.

Оформлення документів  (платіжного 

доручення) в національній валюті на 

паперовому носії

10 грн.
за 1 платіжне доручення, сплата 

одночасно з проведенням операції
без ПДВ

без ПДВсплата в день видачі довідки за 1 довідку
9.3.

9.2.

без ПДВ

9. Довідки / виписки, інші послуги

сплата в день видачі дублікату за 1 

документ



9.5.

Оформлення документів  (платіжного 

доручення) в іноземній валюті на паперовому 

носії

30 грн.
за 1 платіжне доручення, сплата 

одночасно з проведенням операції
без ПДВ

9.6.

Переказ платежів на користь компанії-

агрегатора оплати послуг (поповнення картки 

будь-якого банку України через касу Банку, 

оплата мобільного зв’язку, послуг інтернету, 

комунальних платежів, тощо)

Згідно договору з 

компанією-агрегатором 

оплати послуг


