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ПЕРЕЛІК ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ, 

що надаються відділенням № 20 АТ «БАНК «ГРАНТ» у національній та 

іноземній валюті фізичним особам – підприємцям   
 

Загальні положення 

1. Перелік тарифів встановлено у відповідності до чинного законодавства, нормативних документів НБУ за 

операціями, які надаються відділенням № 20 АТ «БАНК «ГРАНТ» фізичним особам – підприємцям  (далі 
- Клієнти), що діють з 01 березня 2019 року. 

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

корегуватися в бік збільшення або зменшення за погодженням з Клієнтом. Зміни та доповнення до цього 
переліку, які не стосуються інтересів Клієнтів, вносяться без попереднього узгодження з ними. За 

здійснення додаткового обсягу робіт, які не заборонені чинним законодавством, але не входять до цього 

переліку, Банком стягується додаткова комісія. 

3. Банк, при проведенні безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ, отримує 
комісійну винагороду від Клієнтів у національній  валюті. Якщо операції, які виконує Банк за 

дорученням Клієнта, пов'язані зі сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному банку-

нерезиденту (переказ грошових коштів, документарні операції, операції з чеками, прийнятими на інкасо), 
зі сплатою коштів міжнародним платіжним системам і системам зв'язку за користування їх послугами, 

можливе утримання комісійних з Клієнтів в іноземній валюті, відповідно до тарифів банків-нерезидентів, 

або в національній валюті України в еквіваленті за курсом НБУ на день здійснення операції. 

4. Телеграфні, телекомунікаційні, поштові та  інші витрати (у разі наявності таких) додатково сплачуються 
Клієнтом. 

№ 

п/п 
Операція 

Тарифи за операціями на рахунках 

в національній валюті 
в іноземній 

 валюті 

1 2 3 4 

1. Ведення рахунку 

1.1 
Відкриття поточного рахунку, в тому числі в 

зв’язку з перереєстрацією Клієнта 

50,00 – 150,00 грн. 

 

1.2 

Закриття поточного рахунку: 
- при переході на обслуговування в інший 

підрозділ банку; 

- за іншими обставинами 

 
безкоштовно 

 

100,00 грн. 

1.3 
Надання бланків карток із зразками підписів, у 

тому числі для заміни карток із зразками підписів 

безкоштовно 

1.4 
Надання виписок з особового рахунку та додатків 

до них 
безкоштовно 

1.5 

Надання дублікатів виписок з особового рахунку 

у разі їх втрати Клієнтом та видача дублікатів 

касових, розрахункових та інших документів, які 
зберігаються в архіві, за письмовим запитом 

Клієнта 

5,00 грн. за кожен дублікат 

1.6 

Надання у відповідь на письмовий запит Клієнта 

довідок про розрахунково-касове обслуговування 
клієнта по його рахункам або інших довідок: 

- в строк до 7 робочих днів 

- того ж дня 

 

 
 

50,00 грн. 

75,00 грн. 

1.7 

Відправлення повідомлень про розшук, зміну 
умов переказів, уточнення платіжних реквізитів, 

повернення або відкликання розрахункового 

документа на підставі відповідного документа 
Клієнта 

 
20,00 грн. 

 
екв. 20,00$ 

1.8 
Відправка документів Клієнтів банка 

спеціальною поштою  
відшкодування за фактичною собівартістю  



1.9 

Підключення та обслуговування Клієнтів по 

системі «Клієнт-Банк»  

- за підключення – 250,00 грн.;  

- за всі наступні місяці користування – 60,00 грн. 

за кожний календарний місяць; 

1.10 

Підключення та обслуговування Клієнтів по 
системі «СМАРТ-БАНК» 

- за підключення – безкоштовно;  
- за всі наступні місяці користування – 30,00 грн. 

за кожний календарний місяць; 

1.11 

Надання інформації про стан поточних рахунків 

за допомогою системи SMS – сервіс (коротких 
текстових повідомлень) 

Еквівалент 0,10 USD 

(кожне повідомлення) 

1.12 

Надання інформації про стан карткових рахунків 

за допомогою системи SMS – сервіс (коротких 
текстових повідомлень) 

1,00 грн. 

1.13 
Нарахування відсотків на кредитовий залишок 

коштів на поточному рахунку Клієнта. 
0% 

2. Переказ грошових коштів 

2.1 

Проведення розрахунків Клієнта зі списання 
коштів за рахунками (при перерахуванні 

грошових коштів по дебету рахунку Клієнт 

сплачує: 
або 

-  від суми, зазначеної у платіжному дорученні 

(вимозі-дорученні, вимозі) 
або 

- абонентська плата  (щомісячно) та за кожний 

платіжний документ 

або 
- за кожний платіжний документ 

 
 

 

За домовленістю 
 

0,1% – 0,5%  min  

3,00 – 10,00 грн. 
 

100,00 – 500,00 грн. 

3,00 – 10,00 грн. 

 
3,00 – 10,00 грн. 

 
 

 

За домовленістю 
 

0,1% – 0,4% min  

екв. 20,00$ – 40,00$ 
 

-- 

 

 
-- 

2.2 

Прийом готівкових платежів для оплати товарів, 

робіт і послуг з подальшим зарахуванням коштів 
на поточний рахунок Клієнта та рахунки інших 

юридичних осіб 

За домовленістю 

0,3% – 1% min  

3,00 – 10,00 грн.  

-- 

Примітка. З Клієнта не стягується комісія за переказ грошових коштів на депозитний або позичковий 

рахунки Клієнта, відкриті в АТ «БАНК «ГРАНТ», а також на рахунки доходів АТ «БАНК «ГРАНТ». 

3. Операції з готівковими коштами 

3.1 

Видача готівкових коштів за видатковими 

касовими документами з поточних рахунків 

Клієнтів 

За домовленістю 

0,2% – 1%  

min 10,00 грн. 

 

    1% min екв. 5,00$  

 

3.2 
Приймання готівки для зарахування на власні 

рахунки Клієнтів 

За домовленістю: 

0,0% – 0,1% 
  0,5% min  екв. 5,00$ 

3.3 

Повторний перерахунок грошових коштів, 

прийнятих для зарахування на власні рахунки, з 
вини Клієнта  

1% від суми -- 

3.4 
Оформлення грошових чекових книжок під час 

відкриття та обслуговування рахунків  
50,00 грн.  -- 

3.5 Продаж бланків векселів 20,00 грн.+ ПДВ  

4. Операції на міжбанківському валютному ринку, конверсійні операції  

4.1 Купівля безготівкової іноземної валюти  
За домовленістю 

0,1% – 0,4% 

4.2 Продаж безготівкової іноземної валюти 
За домовленістю 

0,1% – 0,4% 

4.3 Конверсійні операції в безготівковій валюті 

За домовленістю 

0,5% – 1% від суми валюти, яка продається в 

гривневому еквіваленті. 

Примітка. Розрахунковим курсом операцій, зазначених у п.п. 4.1,4.2, є курс угоди з Клієнтом. 

5. Інші операції 

5.1 Надання кредитних послуг, кредиту овердрафт за окремою угодою сторін 

5.2 
Прийом тимчасово вільних коштів Клієнта на 

депозит  
за окремою угодою сторін 

Примітка. При укладанні договорів банківського рахунку допускається зміна затверджених діючих 

тарифів виходячи з інтересів Банку з метою закріплення та залучення клієнтури. 


