Додаток 1
До Протоколу Тарифного комітету
АТ "АЙБОКС БАНК"
№9 від 19.02.2021

Тарифи АТ "АЙБОКС БАНК" на банківські послуги в національній та іноземних валютах для фізичних осіб
Тарифи чинні з 23.02.2021р.

№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.

Найменування банківських послуг

Тарифи

Строк // спосіб оплати

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Операції з відкриття (закриття) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах
Відкриття поточного рахунку
Відкриття поточного рахунку для здійснення інвестицій
для нерезидентів
Відкриття поточного рахунку для отримання коштів,
перерахованих з вкладних (депозитних) рахунків
Відкриття поточного рахунку для відправки/отримання
переказів за системами грошових переказів
Закриття поточного рахунку

50 грн., без ПДВ
100 грн. за кожний рахунок, без ПДВ

попередня оплата в день відкриття рахунку // готівкою
або безготівково з поточного рахунку

не тарифікується
20 грн., без ПДВ
не тарифікується

Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів
Надання довідок про відкриття / закриття рахунків; про
стан поточного, вкладного (депозитного) рахунків, в т.ч.
про рух коштів, на запит клієнта:

2.1.1. українською мовою
2.1.2. англійською мовою
2.2.
Надання виписки за рахунком
2.2.1. надання дублікату виписки
2.3.
Запит про розшук коштів
2.4.
Оформлення довіреності на розпорядження
поточним/депозитним рахунком, заповідального
розпорядження (оформляється під час відкриття та/або
обслуговування рахунків клієнтів)
3.

Операції з касового обслуговування клієнтів

3.1.

Приймання та зарахування коштів на
поточний/депозитний рахунок в національній/ іноземних
валютах:

3.1.1. які надійшли в готівковій формі:
▪ на поточний рахунок в національній валюті внесених
власником рахунку /довіреними особами (крім договорів купівлі продажу нерухомості)
▪ на поточний рахунок в іноземній валюті
на депозитний рахунок
3.1.2. які надійшли в безготівковій формі:
3.2.
Видача з поточного рахунку готівкових коштів:

50 грн, без ПДВ
100 грн., без ПДВ

попередня оплата в день відкриття рахунку // готівкою
або безготівково з поточного рахунку

не тарифікується
50 грн, без ПДВ
85 грн., без ПДВ
50 грн. (за кожний рахунок), без ПДВ

попередня оплата в день відкриття рахунку // готівкою
або безготівково з поточного рахунку

до 500 000,00 грн. не тарифікується
від 500 000,01 грн. - до 10 500 000,00 - 0,1% від суми
від 10 500 000,01 грн. не тарифікується

від суми внесеної готівки в один день, в день операції //
готівкою або безготівково з поточного рахунку

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

3.2.1. які надійшли на нього в безготівковій формі (крім: коштів,
що надійшли за системами грошових переказів; коштів з
депозитного рахунку):
в національній валюті:

в іноземній валюті:
3.2.2. які надійшли на нього в безготівковій формі:
▪ кредитні кошти
▪ за договорами купівлі-продажу нерухомості по системі АТ
"АЙБОКС БАНК"
▪ у разі надходження коштів від продажу валюти на МВРУ,
яка була внесена готівкою на депозитний/поточний
рахунок
▪ за системами грошових переказів
3.2.3. які надійшли на нього в готівковій формі:
3.3.

3.4.
3.5.

до 100 000,00 грн. - 1%, без ПДВ;
від 100 000,01 грн. до 500 000,00 грн. - 0,8%, без ПДВ;
від 500 000,01 грн. - 0,75%, без ПДВ
від 4 000 000,01 грн. - 1%, без ПДВ
1% (сплачується в гривнях за курсом НБУ), без ПДВ;
0,5% від суми (max 5 000 грн.), без ПДВ
0,2% від суми, без ПДВ

від суми виданої готівки, в день операції // готівкою або
безготівково з поточного рахунку

не тарифікується
не тарифікується
не тарифікується

Перевірка на справжність та підрахунок готівки за бажанням
клієнта:
в національній валюті
1 грн. за купюру, у т.ч. ПДВ - 0,17 грн.
в іноземній валюті
1 грн. за купюру, у т.ч. ПДВ - 0,17 грн.
Обмін банкнот іноземної валюти одного номіналу на
1% від суми (сплачується в гривнях за курсом НБУ), в т.ч. ПДВ;
банкноти іншого номіналу
Конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї
держави на готівкову іноземну валюту іншої держави

2% від суми, без ПДВ;

Обмін зношених банкнот доларів США

7% від суми , без ПДВ

3.6.

4.

від суми виданої готівки, в день операції // готівкою або
безготівково з поточного рахунку

в день надання послуги // готівкою
в день надання послуги // готівкою
в день операції готівкою від суми валюти, отриманої в
результаті проведення конвертації (в національній
валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції)
сплачується в день надання послуги, готівкою (в
національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення
операції)

Операції з проведення розрахунків клієнтів готівковими коштами *

Приймання комунальних та інших платежів в національній
валюті
Приймання платежів готівкою від фізичних осіб на користь
4.1.1.
юридичних осіб:
4.1.

у разі відсутності договору з юридичною особою

до 15 000,00 грн. включно - 1% від суми, min 10 грн.;
від 15 000,01 грн. - 0,6% від суми, max 1 500 грн.;
від 1 000 000,01 грн. - 0,30%.

у разі відсутності договору з юридичною особою, термінове
відправлення коштів

до 15 000,00 грн. включно - 2% від суми, min 10 грн.;
від 15 000,01 грн. - 1,6% від суми, max 1 500 грн.;
від 1 000 000,01 грн. - 1,30%.

за наявності договору з іншими юридичними особами

згідно умов Договору, без ПДВ

4.1.2.

Приймання платежів готівкою від фізичних осіб на користь
навчальних закладів України

до 5 000,00 грн. включно - 0,5% від суми (min5 грн.);
від 5 000,01 грн. до 7 500,00 грн. - 30 грн.;
від 7 500,01 грн. до 10 000,00 грн. - 45 грн.;
від 10 000,01 грн. до 20 000,00 грн. - 70 грн.;
від 20 000,01 грн. до 100 000,00 грн. - 0,3 % (max 250 грн.)

5.

Операції з безготівковими коштами

в день здійснення операції // готівкою

в день здійснення операції // готівкою

в день здійснення операції // готівкою

5.1.

Зарахування безготівкових коштів на поточний
/депозитний рахунок в національній/ іноземних валютах

5.2.

Переказ безготівкових коштів в межах Банку:

5.2.1. на власні поточні та вкладні рахунки
5.2.2. між фізичними особами за договорами купівлі - продажу
5.2.3. нерухомості
інші перекази з поточного рахунку
5.3.

не тарифікується
не тарифікується
0,2% від суми платежу (min 10 грн. , max 500 грн.)

1% від суми платежу (min 10 грн. , max 500 грн.), без ПДВ
до 500 000.00 грн. - 0,2% від суми платежу (min 5 грн.)
від 500 000,01 грн. - 0,1% від суми платежу, без ПДВ

в день здійснення операції готівкою або безготівково з
поточного рахунку

Переказ безготівкових коштів в іноземних валютах з
поточного рахунку клієнта:

5.4.1. в доларах США та російських рублях

0,5% від суми (min 30 дол.США, max 500 дол.США)

5.4.2. в євро та валютах Європейської співдружності (англійських фунтах
стерлінгів, швейцарських франках, польських злотах та ін.
0,5% від суми (min 35 євро, max 500 євро)
євровалютах)
5.4.3. Перевірка пакету документів, для здійснення переказу коштів в
1 000,00 грн, з ПДВ
іноземнній валюті напідставі Е-ліміту ( за один пакет документів)
5.4.4. Конвертація безготівкової іноземної валюти однієї держави на
безготівкову іноземну валюту іншої держави ( дол.США, євро)
5.5.
Виконання операцій за допомогою системи дистанційного
обслуговування “ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ” (надалі - система):

1% від суми, без ПДВ

5.5.1. підключення до системи
5.5.2. комісія за переказ коштів в межах Банку:

не тарифікується

▪ на власні рахунки

не тарифікується

▪ на інші рахунки

2 грн.

5.5.3. комісія за переказ коштів за межі Банку
грошові перекази /поповнення картки MasterCard/VISA інших
банків
▪ сплата комунальних платежів
▪ сплата на рахунки мобільних операторів
5.5.5.
▪ сплата платежів на користь юр. та фіз.осіб-підприємців, які
налаштовані у системі
5.6.
Операції на міжбанківському валютному ринку України
5.5.4.

Купівля - продаж іноземної валюти на МВРУ

в день операції готівкою або безготівково з поточного
рахунку (в національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

плата одноразово від суми операції у день надання
послуги

за кожен документ// в день здійснення операції
в день здійснення операції безготівково з поточного
рахунку
в день здійснення операції безготівково з поточного
рахунку

0,5% (min 1 грн.)
1% від суми (min 4 грн.)

згідно тарифів агрегатора + 2 грн.

в день здійснення операції безготівково з поточного
рахунку

0,4% від суми, без ПДВ

попередня оплата в день операції від суми угоди в
національній валюті за курсом купівлі / продажу валюти
//
готівкою або безготівково з поточного рахунку

5.6.1.

5.6.2.

в день здійснення операції готівкою або безготівково з
поточного рахунку

Переказ безготівкових коштів за межі Банку :

5.3.1. з поточного рахунку клієнта в національній валюті (крім
IFOBS)
5.3.2 ▪ у разі надходження коштів з позичкового рахунку, відкритого в
АТ "АЙБОКС БАНК"
5.4.

не тарифікується

Продаж валюти на МВРУ за умови надання в один банківський день
для виконання однієї аба кількох заяв на загальну суму, яка була
0,3% від суми ( в гривнях по курсу операції), без ПДВ
внесена готівкою на депозитний/поточний рахунок та у сумі
нарахованих відсотків на залишок коштів за за такими рахунками

6

Процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в національній /іноземних валютах :

6.1

плата за залишки на поточних рахунках

0,0001% річних, без ПДВ

6.2
7

плата за залишки на поточних рахунках нерезидентів-інвесторів
Операції та послуги з використанням платіжних карток:

0%

7.1

зняття готівки (гривня) в касах АТ "Айбокс банк" через POSтермінали по платіжним картам інших банків

Нарахування процентів та їх сплата на поточний
рахунок у валюті рахунку відповідно до умов договору

2 % від суми

в момент здійснення операції

Послуги, які не вказані в Тарифах, не надаються.
Голова Тарифного комітету

Яковлєв Д.П.

Секретар Тарифного комітету

Вавренчук А.Ю.

