
№ Вид послуг Коментар
Нарахуван

ня ПДВ

Гривня USD EUR

1.1.
   Відкриття  пакету 
«Мультивалютний»

Одноразово, готівковими 
коштами при відкритті 

рахунку
без ПДВ

1.2.
   Закриття пакету 
«Мультивалютний»

Одноразово, готівковими  
коштами або 

меморіальним ордером в 
день закриття рахунку

без ПДВ

1.3. Незнижуваний залишок коштів - -

2.1.
Перерахування коштів на поточні 
рахунки юридичних осіб відкриті в 
інших банках на паперовому носії

0,1%                               (min 
4 грн. max 700 грн.) _ _

за 1 платіжне доручення, 
сплата одночасно з 

проведенням операції
без ПДВ

2.2.

Перерахування коштів на власний 
рахунок в іншому банку або на 
поточні рахунки фізичних осіб 
відкриті в інших банках на 
паперовому носії

0,8%,                                              
(min 10 грн. max 1200 грн.)

0,15%,                                   
(min 25 USD  max 300 

USD по курсу НБУ  на 
день проведення 

операції) 

0,15%,                                                                 
( min 35 EUR , max 
250 EUR по курсу 

НБУ  на день 
проведення операції)

за 1 платіжне доручення, 
сплата одночасно з 

проведенням операції
без ПДВ

2.3.
Перерахування коштів у доларах 
США  в інші банки на паперовому 
носії(гарантований OUR)

100 USD

сплата у день проведення 
операції у національній 
валюті за курсом НБУ. 

Стягується додатково до 
основної комісії

без ПДВ

2.4.

Перерахування коштів на поточні 
рахунки інших осіб відкриті в ПАТ 
"АЛЬПАРІ БАНК"на паперовому 
носії

за 1 платіжне доручення, 
сплата одночасно з 

проведенням операції
без ПДВ

2.5.

Перерахування коштів на власні 
поточні рахунки відкриті в ПАТ 
"АЛЬПАРІ БАНК"на паперовому 
носії 

за 1 платіжне доручення, 
сплата одночасно з 

проведенням операції
без ПДВ

2.6.

Виконання доручення по заяві 
(розпорядженню) клієнта на період 
його відсутності - перерахування з 
поточних рахунків комунальних та 
інших платежів

1%,  але не менше 15грн. _ _

за 1 платіжне доручення 
(меморіальний ордер) по 

заяві клієнта, сплата 
одночасно з проведенням 

операції

без ПДВ

3.1.
Внесення готівкових коштів на 
поточний рахунок

3.2.
Виплата коштів, що надійшли 
готівкою через касу Банку 

3.3.

Виплата коштів, які зараховані з 
інших рахунків фізичної осіби (в т.ч. у 
зв'язку з закриттям депозитного 
рахунку) в межах ПАТ «АЛЬПАРІ 
БАНК» 

Готівковими коштами або 
меморіальним ордером під 

час виконання операції
без ПДВ

                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                       

Рішення Тарифного комітету 

ПАТ"АЛЬПАРІ БАНК"
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          ТАРИФИ  НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ДЛЯ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ.                                   ПАКЕТ 

«МУЛЬТИВАЛЮТНИЙ»

Вартість послуги

 1. Відкриття та закриття поточного рахунку фізичної особи. Пакет «Мультивалютний»

25 грн.

5 грн.

Відсутній

2. Перерахування коштів через рахунки фізичних осіб

0,1%, min 1 грн. max 200 грн.

не тарифікується

3.Касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб 

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується



3.4.

Видача готівкових коштів з поточного 
рахунку, що надійшли за продаж 
майна від іншої особи з її поточного 
рахунку, відкритого у ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК» або шляхом 
внесення через касу Банку

0,1% від суми _ _ Готівковими коштами без ПДВ

3.5.

Видача готівкових коштів з поточного 
рахунку, що надійшли в 
безготівковому порядку з  рахунку 
фізичної особи відкритого у ПАТ 
«АЛЬПАРІ БАНК», якому кошти 
надійшли за продаж майна від іншої 
особи з її поточного рахунку,  
відкритого у ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» 
або шляхом внесення через касу 
Банку

0,1% від суми без ПДВ

3.6.

Виплата готівкових коштів при 
зарахуванні в безготівкоій формі на 
поточний рахунок фізичної особи, які 
надійшли з інших банків 

0,5%  (min 15 грн.)
1%  (min 2 USD по 

курсу НБУ  на день 
проведення операції)

1%  (min 2 EUR по 
курсу НБУ  на день 

проведення операції)

Готівковими коштами або 
меморіальним ордером під 

час виконання операції
без ПДВ

3.7.

Виплата коштів, які були раніш 
зараховані (через касу банку) на 
рахунок юридичної особи, що 
відкритий в ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", 
в якості фінансової допомоги та 
повернуті на рахунок фізичної особи 
протягом 3 місяців

0,5% (max 1500,00грн) _ _
Меморіальним ордером 

під час виконання 
операції

без ПДВ

3.8.

Виплата готівкових коштів при 
зарахуванні від продажу, конвертації 
іноземної валюти на МВРУ (Банку 
сплачується комісія за продаж, 
конвертацію)

_ - -

4. Довідки / виписки, інші послуги

Купівля валюти на МВРУ

    •  до 10 000 USD - 0,50% 0,50%

    • 10 000 - 100 000 USD - 0,40% 0,40%

    • 100 000 USD та більше - 0,30% 0,30%

4.2. Обов'язковий продаж валюти - 0,20% 0,20%
від суми, сплачується у 

грн., за курсом продажу в 
день проведення операції 

без ПДВ

Вільний продаж валюти:

    •  до 10 000 USD - 0,40% 0,40%
    • 10 000 - 100 000 USD - 0,30% 0,30%

    • 100 000 USD та більше - 0,25% 0,25%

4.4.
Конвертація іноземної валюти у 
валюту 1-го класу (згідно 
класифікатора НБУ)

- 0,30% 0,30%

в грн. від суми валюти, що 
купується або продається, 
по курсу НБУ (мін. 20 USD 

за одну операцію)

 без ПДВ

4.5.
Розшук (запит) переказу на прохання 
клієнта: 20 грн. 250$ 200 EUR

сплата в день проведення 
операції       за 1 операцію  без ПДВ

4.6.
Запит на анулювання, повернення, 
зміна умов переказу: 20 грн. 250$ 200 EUR

сплата в день проведення 
операції       за 1 операцію  без ПДВ

4.7.
Надання копії (підтвердження) 
переказу 15 грн. 20 грн. 20 грн.

сплата в день проведення 
операції, за 1 довідку без ПДВ

4.8. Видача щоденних виписок про стан 
рахунків - -

Видача дублікату виписки про стан 
рахунку і дублікатів інших 
розрахункових документів з архіву 
Банку (відповідно до листа клієнта):

не тарифікується

4.1.

від суми, сплачується   у 
гривнях,  за курсом 

купівлі  в день проведення 
операції

(мін. 15 USD за одну 
операцію)

 без ПДВ

4.3. від суми, сплачується у 
грн., за курсом продажу в 
день проведення операції 

 без ПДВ

не тарифікується

4.9.



за одиницю -

за період до одного року -

за 1 рік та більше -

Видача довідки:

 Про стан і рух коштів за рахунками:

за рахунками термінова

за рахунками на англійській мові

за рахунками  термінова на 
англійській мові

За запитом клієнта по формі клієнта

За запитом клієнта по формі банку 
(про відсутність або стан (при 
наявності) заборгованості за 
кредитами Банку)

За запитом аудиторської компанії

4.11. Пересилка необхідних документів 
спецзв’язком в межах України (2 клас)

сплата в день проведення 
операції   за  один пакет

без ПДВ

4.11. Надання довідки на вивезення 
іноземної валюти за межі України

сплата в день видачі 
довідки, за 1 довідку

без ПДВ

4.12.

Підтвердження про доставку 
електронного платіжного документа 
через СЕП НБУ в банк одержувача 
(відповідно до листа клієнта)

10 грн. _ _
сплата у день проведення 

операції    за 1 
підтвердження

без ПДВ

4.13.
Оформлення платіжного доручення  
на паперовому носії 10 грн. 30 грн. 30 грн.

сплата у день проведення 
операції за 1 платіжне 

доручення
без ПДВ

*

          М.П.

10 грн.
сплата в день видачі 

дублікату за 1 документ
без ПДВ30 грн.

100 грн.

4.10.

50 грн.

75 грн.

сплата в день видачі 
довідки за 1 довідку без ПДВ

100 грн.

150 грн.

100 грн.

50 грн.

__________________/                                                               ______________________/   /

250 грн.

25 грн. не враховуючи вартості пересилки

50 грн.

при переоформленні рахунку комісія не стягується

Банк: Клієнт:
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