
    Діють з 

22.05.2023

долари США 

(USD)

євро 

(ЕUR)

швейцарські 

франки (CHF)

англійські 

фунти 

стерлінгів 

(GBP)

японські єни 

(JPY)

російські 

рублі

(RUB)

польські 

злоти

(PLN)

інші 

валюти

1. Відкриття поточного рахунку
2
 бюджетній установі

2. Щомісячне розрахункове обслуговування кожного поточного рахунку
3 

3.
Щомісячне розрахункове обслуговування кредиту, отриманого 

резидентом в іноземній валюті від нерезидента

4.

4.1.  - готівкової валюти
3

4.2.  - безготівкової валюти

6. Видача готівкових коштів
3

5.

5.1.
 - інших банках (за 1 платіжний документ, тип комісії 

BEN, SHA, OUR)

5.2.
 - інших банках (за 1 платіжний документ, тип комісії 

OUR-OUR)

не 

тарифікується
 -  -  -  -  -  -  -

5.3.  - АТ "УКРСИББАНК", у т.ч. договірне списання

7.

7.1.  - продаж іноземної валюти

7.2.
 - купівля іноземної валюти з метою погашення 

кредитної заборгованості перед АТ "УКРСИББАНК"  

7.3.
 - купівля іноземної валюти на інші цілі, окрім погашення 

кредитної заборгованості перед АТ "УКРСИББАНК"  

8. Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти

9. Підключення до система дистанційного обслуговування (далі- СДО)
6

10.
Абонентська плата за виконання операцій з переказу коштів за 

допомогою СДО  (у т.ч. модулю "Центр Фінансового Контролю")

11. Закриття поточного рахунку за ініціативою клієнта

13 Видача довідок 
7 
, пов'язаних із РКО 

14
Видача довідок

10
та інших документів (листи, запити, підтвердження й

т.п.), не пов'язаних із РКО

15
Підготовка платіжної інструкції на прохання клієнта (комісія за один

документ), у т.ч. ПДВ

16
Розшук, уточнення, повернення, аннулювання переказів та запит щодо

проведенних платежів

Розрахункове обслуговування

не тарифікується

Зарахування  на рахунок клієнта:

ТП «Базовий в іноземній валюті 

для клієнтів сегменту середнього и малого бізнесу"
(тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків бюджетних установ - клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу)                                                         

№ 

п.п.
Назва послуги

Тарифи (без ПДВ)1
 при валюті операції: 

не тарифікується

Додаткові послуги

не тарифікується

не тарифікується

Перерахування грошових коштів з поточного рахунку на рахунки в:
4

не тарифікується

не тарифікується

Купівля/продаж іноземної валюти на валютному ринку України
5
:

не тарифікується

Примітки:
1  

Скорочення "п/р" означає "поточний рахунок".

 

   Усі операції, що виконуються по рахунках недержавних пенсійних фондів (згідно з Законом України "Про недержавне 

пенсійне забезпечення"), не тарифікуються - дана умова встановлюється на рахунку індивідуальними  нульовими 

умовами.                                                                                            

   Постійним представництвам, офіційним представництвам, представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не 

займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництвам іноземних банків), установ (груп управління 

програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) рахунки відкриваються виключно в 

доларах США/євро (операції виконуються згідно з Постановою Правління НБУ від 29.07.2022  № 162, зі змінами та 

доповненнями). Перехід  на інші тарифні пакети не здійснюється.

5
 Порядок сплати комісії інших банків:

OUR - оплата комісії АТ "УКРСИББАНК" та іншим банкам за переказ коштів за рахунок Клієнта АТ 

"УКРСИББАНК". 

BEN - оплата комісії АТ "УКРСИББАНК" та іншим банкам за переказ коштів за межу України за рахунок 

бенефіціара, утримується з суми переказу у валюті операції. 

SHA - оплата комісії за переказ коштів в іноземній валюті Клієнтом АТ "УКРСИББАНК" по курсу НБУ на дату 

надання послуги. Оплата комісії іншим банкам за переказ коштів утримується із суми переказу у валюті 

операції за рахунок бенефіціара.

OUR-OUR - оплата комісії АТ "УКРСИББАНК" за переказ коштів Клієнта АТ "УКРСИББАНК". 

6 
Система дистанційного обслуговування - UKRSIB business або інша система, яка впроваджена Банком з 

метою здійснення дистанційного обслуговування Клієнта. 

7
 Довідки надаються окремо по кожному рахунку.  Види довідок, які можна оформити в СДО UKRSIB business: 

   - про залишок  коштів на рахунку на дату; 

   - про рух грошових коштів; 

    - про середньоденні залишки на рахунку.    

 Довідка, сформована: 

 - у відділенні банку, видається на паперовому носії з печаткою Банку;  в UKRSIB Business -  з візуалізацією 

кваліфікованого електронного підпису.                                           

2
 При відкритті поточного рахунку в іноземній валюті відкриття клієнту поточного рахунку в національній валюті (гривні) - 

обов'язкове, виключення - бюджетні установи. Комісія стягується за відкриття кожного рахунку. 

3
 
Операції з готівковими коштами можливі тільки в валютах: USD, EUR, СHF, RUB, GBP

4 
У випадку зазначення умов платежу OUR або SHA сплата комісії здійснюється в національній валюті, перерахованій по 

курсу НБУ на день надання послуги, а при виконанні платежу на умовах BEN - у валюті операції. При зазначенні комісії як 

%, комісія розраховується як відсоток від суми валюти операції й сплачується в національній валюті, перерахованій по 

курсу НБУ на день надання послуги (OUR, SHA) або у валюті операції (BEN).


