
ОСНОВНІ ПОСЛУГИ 

 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ 

Послуга Тарифний план Діючий тариф Новий тариф 

Перерахування коштів 

з поточного рахунку на 

підставі розрахункових 

документів на 

паперових носіях 

 Безлімітний, Рахунки спеціального режиму використання 

 Економ, Підприємець 

 Доступний, Преміальний, КПК+  

 Підприємець v.1 

 0 / 30 грн 

 40 грн 

 0,1% мін 30, макс 100 грн 

 100 грн. 

200 

Оформлення довідок, 

пов'язаних з РКО  

 Економ, Підприємець, Безлімітний, Доступний, Преміальний, 

Підприємець v.1, Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту 

СМБ (крім бюджетників), Рахунки спеціального режиму 

використання 

 КПК+ 

 100 грн. 

 

 30 грн 

 

 

 

в ТТ на папері – 150 

грн 

Послуга 

ТП «Підприємець» ТП «Економ» ТП «Безлімітний» 

діючий тариф 

(1 категорія /  

2 категорія) 

новий тариф 

(1 категорія /  

2 категорія) 

діючий тариф 

(1 категорія / 

2 категорія) 

новий тариф 

(1 категорія / 2 категорія) 

діючий тариф 

(1 категорія / 2 

категорія) 

новий тариф 

(1 категорія /  

2 категорія) 

Щомісячне розрахункове 

обслуговування поточного 

рахунку  

(1 категорія: Київ, Львів, 

Одеса, Дніпро, Харків; 

2 категорія - інші населені 

пункти) 

179/149 179 299/249 329 699/599 899 

Перерахування коштів з 

поточного рахунку за 

допомогою системи 

віддаленого доступу  на 

рахунки, відкриті в інших 

банках 

3 грн 
до 100 тис. грн – 3 грн 

більш 100 тис. грн. – 12 грн 
3 грн 

до 100 тис. грн – 3 грн 

більш 100 тис. грн. – 12 грн 
0 0 

Додаткова комісія за 

перерахування в інші банки 

коштів, які надійшли 

протягом операційного дня 

(за рахунок поточних 

надходжень) 

0,1%  

мін. 5 грн  

мах. 400 грн 

0 

0,1%  

мін. 5 грн  

мах. 400 грн 

0 

0,1%  

мін. 5 грн  

мах. 400 грн 
0 



Оформлення довідок, 

пов'язаних з кредитними 

операціями 

 Економ, Підприємець, Безлімітний, КПК+, Доступний, Преміальний, 

Підприємець v.1, Рахунки спеціального режиму використання 
 100 грн. 

в UKRSIB business – 

50 грн. 

Оформлення довідок, не 

пов'язаних з РКО та 

кредитними операціями 

 Економ, Підприємець, Безлімітний, Доступний, КПК+, Преміальний, 

Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ (крім 

бюджетників), Рахунки спеціального режиму використання  

 Підприємець v.1 

 120 грн. 

 

 100 грн. 

Підготовка платіжних 

документів (доручень) 

 Базовий в іноземній валюті для клієнтів сегменту СМБ (крім 

бюджетників) 

 Економ, Підприємець, Безлімітний, Доступний, Преміальний, КПК+, 

Рахунки спеціального режиму використання 

 Підприємець v.1 

 30 грн. 

 10 грн. 

 100 грн. 
100 

Продаж бланків векселів  Економ, Підприємець, Безлімітний, Рахунки спеціального режиму 

використання 
 12 грн. 30 

Оформлення чекової книжки   Економ, Підприємець, Безлімітний, Доступний, Преміальний, КПК+, 

Підприємець v.1, Рахунки спеціального режиму використання 
 100 грн. 250 

Мінімум при видачі 

готівкових коштів з 

поточного рахунку в грн. у 

касі банку за чековою 

книжкою (без застосування 

платіжної картки) 

 Доступний, Преміальний, КПК+, Безлімітний (інші - окрім символу 

каси 40) 

 Економ (інші - окрім символу каси 40) 

 Підприємець, Безлімітний (з/плата – касовий символ 40), Економ 

(з/плата – касовий символ 40), Підприємець v.1 

 0 грн 

 29 грн 

 100 грн 
50 

Одноразова комісія за 

проведення розрахункових 

операцій підвищеної безпеки 

при авторизації ОТР-токена 

(2-го та наступних) 

 Економ, Безлімітний 

 Преміальний, КПК+ 

 500 грн 

 200 грн 
800 

 


