Затверджено
Протоколом Тарифного комітету №22 від 06.05.2021

Тарифи вступають в дію з 11.05.2021

Тарифи АТ "АЙБОКС БАНК" по касовим операціям в національній та іноземних валютах (без відкриття рахунку) *
№

Назва послуги

1.1.

Приймання комунальних та інших платежів в
національній валюті

1.1.1.

Приймання платежів готівкою від Платників на
користь третіх осіб:
▪ у разі відсутності договору з юридичною особою

Вартість послуги

до 15 000,00 грн. включно - 1% від суми, min 15 грн.
від 15 000,01 грн. - 0,6% від суми, max 1 500 грн.
від 1 000 000,01 грн. - 0,3%
до 15 000,00 грн. включно - 2% від суми, min 15 грн.
від 15 000,01 грн. - 1,6% від суми, max 1 500 грн.
від 1 000 000,01 грн. - 1,3%

в день здійснення операції // готівкою

без ПДВ

в день здійснення операції // готівкою

без ПДВ

в день здійснення операції // готівкою

2% від суми

без ПДВ

в момент здійснення операції

▪ 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 банкноти іншого номіналу

1% від суми (сплачується в гривнях за курсом НБУ)

без ПДВ

в день надання послуги // готівкою

Конвертація (обмін) готівкової іноземної
валюти однієї держави на готівкову іноземну 2% від суми
валюту іншої держави

без ПДВ

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

Обмін зношених банкнот доларів США

без ПДВ

сплачується в день надання послуги, готівкою
(в національній валюті за курсом НБУ на дату
здійснення операції)

▪ за наявності договору з іншими юридичними
особами

Приймання платежів готівкою від фізичних осіб на
1.1.2.
користь навчальних закладів України

згідно умов Договору
до 5 000,00 грн. включно - 0,5% від суми (min 15 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.)

2

Операції та послуги з використанням платіжних карток:

2.1.

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

4.
5.

Строк // спосіб оплати

без ПДВ

▪ у разі відсутності договору з юридичною особою,
термінове відправлення коштів

3.

ПДВ

Перевірка на справжність та підрахунок
готівки за бажанням клієнта:

6.

* Послуги, які не вказані в Тарифах, не надаються.

7% від суми

в день надання послуги // готівкою

