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ПЕРЕЛІК ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛЕННЯМ № 26 ПАТ «БАНК «ГРАНТ» ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Дані  Тарифи починають діяти з 03 квітня  2018 року. 
2. Перелік тарифів встановлено у відповідності з чинним законодавством, інструктивними 

матеріалами НБУ за операціями, що надаються ПАТ «БАНК «ГРАНТ»  фізичним особам. 

3. Ставки тарифів  застосовуються з урахуванням сформованої банківської практики та можуть 

корегуватися у бік збільшення або зменшення за погодженням з клієнтом . Зміни та доповнення 

до даного переліку, що не торкаються інтересів клієнта, вносяться без попереднього 

узгодження з ним. За здійснення додаткового обсягу робіт або за нестандартні операції, не 

заборонені чинним законодавством, але не включені у даний перелік, Банком стягується 

додаткова комісія. 

4. Банк не несе відповідальності за затримки в розрахунках або помилки в переказах, що мають 

місце не з його вини. 

5. Комісійна винагорода стягується в національній валюті України за курсом НБУ на момент 

здійснення операції.                

6. Телеграфні, телекомунікаційні, поштові витрати, комісії банків-кореспондентів, інші витрати 

( у разі при наявності) додатково сплачуються Клієнтом. 

 

п/п   

Найменування операції 

 

Тарифи за операціями 

1 2 3 

1. ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ 

1.1. Відкриття поточного рахунку у 

національній/іноземній валюті*  

За домовленістю  

від  0,00 грн. до 100,00 грн. 

  1.2. 

Надання дублікату виписки або руху за рахунком за 

письмовим запитом Клієнта за певний період, окрім 

оговорених у Договорах 

20,00 грн. 

1.3. 

Надання довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим 

обслуговуванням Клієнтів (про відкриття (закриття) 

та наявність рахунків, підтвердження залишку коштів 

на рахунках та інше) для подачі до місця 

витребування за його заявою (за одну довідку)  

 

50,00 грн. 

1.4. 

Відправлення листа в інший банк за заявою Клієнта 

про зміну (уточнення) реквізитів платежу, розшуку, 

повернення платежу, а також виконання запиту 

Клієнта по проходженню платежів, не пов'язаних з 

помилкою Банку 

- По території України 

- За кордоном: 

переказ в USD 

переказ в EUR 

переказ в іншій валюті  

 

 

 

 

 

20,00  грн. 

 

екв. 50,00  USD 

екв. 50,00  EUR 

екв. 50,00  USD 

1.5. Оплата за оформлення юридичної справи з 

розпорядчими документами: довіреності (тільки для 

фізичних осіб-резидентів України) і заповідального 

розпорядження завіреного ПАТ «БАНК «ГРАНТ» 

50,00 грн. 

1.6. Закриття поточного рахунку (згідно заяви клієнта 

або по закінченню строку дії договору за нульовим 

залишком)  

Безкоштовно  

1.7. Закриття неактивного поточного рахунку (протягом 

трьох років не було жодної операції), якщо протягом 

30(тридцяти) днів з моменту відправлення Банком 

листа про розірвання Договору, Клієнт не надіслав 

листа з проханням не розривати Договір. 

Залишок утримується  БАНКОМ як 

комісія за закриття даного 

рахунка. 

 

1.8. Нарахування відсотків на кредитовий залишок 

грошових коштів на: 

- поточному рахунку «ПЕНСІЙНИЙ» 

- поточному рахунку «ЗАРПЛАТНИЙ ПЛЮС» 

- інших поточних рахунках 

 

8% річних 

12% річних 

0% річних 

 

* Комісія, за відкриття поточного рахунку у національній та іноземній валюті для зарахування, 

виплати відсотків за вкладами, отримання кредиту, для зарахування коштів на погашення позики і 

відсотків по кредиту, для виплати зарплати співробітнику банку( в гривнях), з Клієнта не 

стягується.  

2.  ПЕРЕКАЗИ 



2.1. Національна валюта: 

  

2.1.1. 

Переказ коштів з поточного рахунку:**  

за домовленістю 

Min 0,1% - max 1% від суми 

доручення 

- зовнішні платежі  

 

 

- внутрішньобанківські платежі за домовленістю, 

але не більше 1% від суми 

перерахування 

- комунальні платежі за єдиною квитанцією 

«Мегабанку» 

 

без комісії 

2.1.2. Переказ коштів без відкриття рахунку:  

 

 
за окремою угодою 

 

1% від суми платежу, але не менш 

15,00 грн; 

 

 

 

без комісії 

 

 

1% від суми платежу, але не менше 

5,00 грн. 

без комісії 

- прийом платежів для оплати товарів і послуг: 

 при наявності договору між банком та 

одержувачем коштів 

 

 за відсутності договору 

 

 

 

 при погашенні заборгованості за кредитною 

угодою(всередині банку) 

 

 прийом платежів на користь Харківського  

університету внутрішніх справ 

 прийом платежів на користь ПАТ «БАНК «ГРАНТ» 

 

- прийом комунальних платежів: 

 при наявності договору між банком та 

одержувачем коштів 

 

 при відсутності договору 

 
 

 

 

 

 прийом платежів на користь ТОВ «ХАРКІВГАЗ 

 ЗБУТ» 

 

за окремою угодою 

 
 

1% від суми платежу, але не менш 

10,00 грн  

 

 
 

 

0,5% від суми платежу, але не 

менше 3,00 грн. 

2.1.3. Перекази за системою Western Union 

-  відправлення переказу 

 

За тарифами Western Union 

- виплата переказу без комісії 

2.2. Іноземна валюта 

2.2.1. 

 

 

 

Переказ коштів з поточного рахунку:**  

 
за домовленістю 

  0,1% - 0,5% від суми доручення, 

але не менше екв. від 10 USD до 30 

USD 

0,1% - 0,5% від суми доручення, 

але не менше екв. від 10 EUR до 30 

EUR 

0,1% - 0,5% від суми доручення, 

але не менше екв. 5 USD 

-  за кордон або в інший банк України: 

  переказ в USD 

                  

   

  переказ в EUR 

 

                  

  переказ в RUB 

 - на поточні рахунки  у межах банку: 

  переказ в USD     

   

  переказ в EUR  

                  

  переказ в RUB 

без комісії 

2.2.2. Перекази за системою Western Union: 

-  відправлення переказу 

 

За тарифами Вестерн Юніон  

- виплата переказу без комісії 

**Комісія за переказ коштів з поточного рахунку на вкладний, картковий або позичковий рахунки 

Клієнта, відкриті в банку, а також на рахунки доходів банку, з Клієнта не стягується. 

 3. Операцій з готівковими коштами 

 Національна валюта: 

3.1. 
Прийом готівкових грошових коштів, для зарахування 

на власні рахунки Клієнта 

 

без комісії 

3.2. Виплата готівкових коштів з рахунку Клієнта:***  



 - кошти, які надійшли безготівковим шляхом, а також 

кошти, які надійшли від продажу іноземної валюти 

 

за домовленістю 

max 1,0% від суми, але не менше 

2,00 грн. 

-  внесених раніше готівкою на рахунок Клієнта без комісії 

- які надійшли з рахунків, відкритих в ПАТ «БАНК« 

ГРАНТ» (відсотки по депозиту, сума депозиту, 

позика) 

 

 

без комісії 

- які надійшли на поточний рахунок «ПЕНСІЙНИЙ» без комісії 

Іноземна валюта: 

3.3. 
Прийом готівкових грошових коштів, для зарахування 

на власні рахунки Клієнта 

 

без комісії 

 

 

 

 

3.4. 

Виплата готівкових коштів з рахунку Клієнта:*** 

-  переказів, що надійшли із-за кордону або з 

іншого банку України: 

  переказ в USD 

                  

  переказ в EUR та в  іншій конвертованій валюті 

 

  переказ в RUB 

 

 
за домовленістю 

max 1,0% від суми, але не менше 

екв. 5 USD 

max 1,0% від суми, але не менше 

екв. 5 EUR 

max 1,0% від суми, але не менше 

екв. 5 USD 

- які надійшли з рахунків, відкритих в ПАТ «БАНК 

«ГРАНТ» (відсотки по депозиту, сума депозиту та 

інше) 

 

 

без комісії 

-  внесених раніше готівкою на поточний рахунок 

Клієнта 

 

без комісії 

3.5. Виплата готівкових коштів без відкриття Клієнту 

поточного рахунку:  

           переказ в RUB 

 

 

0,6 % від суми 

 

 

 

3.6. Купівля-продаж готівкової іноземної валюти, за 

готівкову гривню 

Курси встановлюються окремим 

розпорядженням 

3.7. Зворотний обмін готівкової гривні на іноземну 

валюту фізичним особам - нерезидентам 

За курсом продажу валюти 

встановленого розпорядженням, на 

день здійснення операції 

 

*** Комісія за виплату готівкових коштів з поточного рахунку не стягується з коштів, що 

надійшли: з рахунків Клієнта, відкритих в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», у вигляді переказів по платіжним 

системам, у вигляді  заробітної плати співробітників банку, а також у вигляді процентних 

доходів. 

5. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 

4.1. 

 

Купівля - продаж іноземної валюти на міжбанківському 

валютному ринку: 

- купівля іноземної валюти; 

- вільний продаж іноземної валюти; 

- обов’язковий продаж іноземної валюти. 

за домовленістю 

0,05% - 0,4% від суми 

4.2. Оформлення послуги SMS- сервіс (за заявою Клієнта) без комісії 

4.3. Надання виписки по рахунках клієнта на мобільний 

телефон у вигляді SMS - повідомлень 

Еквівалент 0,035 USD за курсом 

НБУ на дату надіслання SMS - 

повідомлення 

4.4.  Надання копії документів, які є документальним 

підтвердженням переказу коштів, видача дублікатів 

касових, розрахункових та інших документів, які 

зберігаються в архіві (за один документ) 

15 грн. 

4.5. Обмін банкнот національної валюти одного номіналу на 

банкноти іншого номіналу, а також банкнот національної 

валюти на розмінну монету та зворотний обмін 

без комісії 

4.6. Обмін старих банкнот національної валюти, а також 

банкнот, які вилучаються з обігу, на придатні 
без комісії 

4.7. Оформлення розрахункових документів(платіжних 

доручень, заяв на купівлю валюти) на прохання клієнта. 
без комісії 
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