
  

ТАРИФИ  
для відділень Полікомбанку м. Чернігів та Чернігівської області 

на послуги з обслуговування рахунків 
в іноземній валюті юридичних осіб та ФОП  

№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ 
1. 

 
Переказ коштів на користь бенефіціара 
іншого банку: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- у російських рублях та інших валютах СНД:  

    - звичайний; 0,15% 
mіn 15дол. США 

max 100 дол. США 
    - строковий; як звичайний 

плюс 5 дол. США 
    - терміновий. як звичайний 

плюс15 дол. США 
- в доларах США:  

    - звичайний; 0,2% 
mіn 50 дол. США 

max 200 дол. США 
    - строковий; як звичайний 

плюс 10 дол. США 
    - терміновий. як звичайний 

плюс 25 дол. США 
- в ЄВРО:  
    - звичайний; 0,25% 

mіn 35 євро 
max 125 євро 

    - строковий; як звичайний 
плюс 10 євро 

    - терміновий. як звичайний 
плюс 25 євро 

- в швейцарських франках (CHF):  
    - звичайний; 
 

0,2% 
min 50 CHF 

max 200 CHF 
    - строковий; як звичайний 

плюс 10 CHF 
    - терміновий. як звичайний 

плюс 25 CHF 
2. 

. 
Перерахування коштів на власні рахунки в 
інших банках, в т. числі по обслуговуванню 
кредитів та по платіжних вимогах державних 
виконавців: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- в доларах США:  
    - звичайний, строковий; 30 дол. США 
    - терміновий. 45 дол. США 
- в швейцарських франках (CHF):  
    - звичайний, строковий; 30 CHF 
    - терміновий. 45 CHF 
- в інших валютах. згідно з п. 1 

3. Перерахування коштів на внутрішні 
рахунки Полікомбанку. 

не стягується  

4. Оформлення документів в разі зміни 
умов платіжного доручення. 

25 дол. США 
(плюс комісія 

банків-
кореспондентів) 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 



№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

5. Оформлення платіжних доручень у 
випадку неповних реквізитів (відсутність 
SWIFT, BLZ, назви банку-посередника  
та ін.). 

5 дол. США Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

6. Виплата одержувачу суми переказу з 
давністю: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. - до 1 місяця; 25 дол. США 

(плюс комісія 
банків- 

кореспондентів) 
- більш 1 місяця. 50 дол. США 

(плюс комісія 
банків- 

кореспондентів) 
7. Зарахування надходжень на рахунки 

клієнтів Полікомбанку: 
 Сплачується клієнтом або 

списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- які заключовані телексними ключами 
Полікомбанку; 

не стягується 

- які заключовані телексними ключами 
третіх банків. 

10 дол. США  
(плюс комісія 

банків – 
кореспондентів) 

8. Видача довідки про наявність 
кореспондентського рахунку 
Полікомбанку за кордоном. 

20 грн. Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

9. Видача довідки про стан розрахунків за 
валютними операціями (грн./ 1 документ). 

100 грн.  
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

10. Підготовка банком платіжних доручень 
та інших документів на прохання клієнта 
(грн./ 1 документ). 

10 грн. 
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

11. Надання по факсу повідомлення (копії 
SWIFT, телексу) про здійснення платежу 
на прохання клієнта

[1]: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

 - в межах України; 8,33 грн. 

 - за кордон. 83,33 грн. 

12. Видача з рахунку готівкової іноземної 
валюти. 

2 % Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

13. Зарахування залишків невикористаної 
готівкової іноземної валюти. 

не стягується  

14. Оформлення і надання листа-згоди на 
обслуговування кредиту від 

нерезидента
[1]. 

1 000 грн. Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

15. Надання звітів до НБУ та перевірка 
документів щодо обслуговування 
кредиту від нерезидента

[1]. 

125 грн. Нараховується і списується 
банком щомісячно в 
останній робочий день 
місяця протягом терміну дії 
кредиту. 

16. Ануляція переказу:
[2] 

- до його виконання; 
- після його виконання. 

 
5 дол. США  
30 дол. США  

 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання листа про ануляцію 
переказу. 

17. Розслідування платежів. [1],[2] 30 дол. США  
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання листа про 
розслідування платежу. 



№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ НА МВР 

1. Купівля іноземної валюти:  Нараховується і утримується 
банком з суми коштів, що 
перераховані на купівлю 
валюти в день надання 
послуги. 

- долари США, ЄВРО:  
    - до 50 000; 0,5 % 
    - понад 50 000. 0,4 % 
- російські рублі:  
    - до 1 000 000; 0,5 % 
    - понад 1 000 000. 0,4 % 
- швейцарські франки (CHF):  
    - до 50 000; 0,5 % 
    - понад 50 000. 0,4 % 
- інші валюти (сума в еквіваленті до доларів 
США). 

0,5 % 

2. Продаж іноземної валюти:  Нараховується і утримується 
банком з суми коштів, що 
отримані від продажу 
валюти в день надання 
послуги. 

- вільний; 0,5 % 
- обов’язковий. 0,2 % 

3. Конверсійні операції з іноземними 
валютами. 

0,5 % Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

4. Купівля-продаж іноземної валюти для 
забезпечення виконання платіжних 
вимог державних виконавців. 

не стягується  

Тарифи затверджено рішенням Бюджетно-тарифного комітету Полікомбанку 

(протокол від 09.10.2015 р. № 1510/02). Тарифи діють з 09.10.2015 р. 
 
 
 
 

Примітки:     
1 Послуги підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (ПДВ – 20%) згідно із 

законодавством України. Оплата послуг здійснюється за тарифом, збільшеним на суму 

податку на додану вартість. 
2 Комісії банків-кореспондентів стягуються додатково. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТАРИФИ  
для відділень Полікомбанку Київського регіонального 
департаменту на послуги з обслуговування рахунків 

в іноземній валюті юридичних осіб та ФОП  

№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ 
1. 

 
Переказ коштів на користь бенефіціара 
іншого банку: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- у російських рублях та інших валютах СНД:  

    - звичайний; 0,15% 
mіn 15дол. США 

max 100 дол. США 
    - строковий; як звичайний 

плюс 5 дол. США 
    - терміновий. як звичайний 

плюс15 дол. США 
- в доларах США:  

    - звичайний; 0,2% 
mіn 50 дол. США 

max 200 дол. США 
    - строковий; як звичайний 

плюс 10 дол. США 
    - терміновий. як звичайний 

плюс 25 дол. США 
- в ЄВРО:  
    - звичайний; 0,25% 

mіn 35 євро 
max 125 євро 

    - строковий; як звичайний 
плюс 10 євро 

    - терміновий. як звичайний 
плюс 25 євро 

- в швейцарських франках (CHF):  
    - звичайний; 
 

0,2% 
min 50 CHF 

max 200 CHF 
    - строковий; як звичайний 

плюс 10 CHF 
    - терміновий. як звичайний 

плюс 25 CHF 
2. 

. 
Перерахування коштів на власні рахунки в 
інших банках, в т. числі по обслуговуванню 
кредитів та по платіжних вимогах державних 
виконавців: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- в доларах США:  
    - звичайний, строковий; 30 дол. США 
    - терміновий. 45 дол. США 
- в швейцарських франках (CHF):  
    - звичайний, строковий; 30 CHF 
    - терміновий. 45 CHF 
- в інших валютах. згідно з п. 1 

3. Перерахування коштів на внутрішні 
рахунки Полікомбанку. 

не стягується  

4. Оформлення документів в разі зміни 
умов платіжного доручення. 

25 дол. США 
(плюс комісія 

банків-
кореспондентів) 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 



№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

5. Оформлення платіжних доручень у 
випадку неповних реквізитів (відсутність 
SWIFT, BLZ, назви банку-посередника  
та ін.). 

5 дол. США Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

6. Виплата одержувачу суми переказу з 
давністю: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. - до 1 місяця; 25 дол. США 

(плюс комісія 
банків- 

кореспондентів) 
- більш 1 місяця. 50 дол. США 

(плюс комісія 
банків- 

кореспондентів) 
7. Зарахування надходжень на рахунки 

клієнтів Полікомбанку: 
 Сплачується клієнтом або 

списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

- які заключовані телексними ключами 
Полікомбанку; 

не стягується 

- які заключовані телексними ключами 
третіх банків. 

10 дол. США  
(плюс комісія 

банків – 
кореспондентів) 

8. Видача довідки про наявність 
кореспондентського рахунку 
Полікомбанку за кордоном. 

20 грн. Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

9. Видача довідки про стан розрахунків за 
валютними операціями (грн./ 1 документ). 

200 грн.  
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

10. Підготовка банком платіжних доручень 
та інших документів на прохання клієнта 

(грн./ 1 документ). 

15 грн. 
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

11. Надання по факсу повідомлення (копії 
SWIFT, телексу) про здійснення платежу 
на прохання клієнта

[1]: 

 Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

 - в межах України; 8,33 грн. 

 - за кордон. 83,33 грн. 

12. Видача з рахунку готівкової іноземної 
валюти. 

2 % Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

13. Зарахування залишків невикористаної 
готівкової іноземної валюти. 

не стягується  

14. Оформлення і надання листа-згоди на 
обслуговування кредиту від 

нерезидента
[1]. 

1 000 грн. Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання послуги. 

15. Надання звітів до НБУ та перевірка 
документів щодо обслуговування 
кредиту від нерезидента

[1]. 

125 грн. Нараховується і списується 
банком щомісячно в 
останній робочий день 
місяця протягом терміну дії 
кредиту. 

16. Ануляція переказу:[2] 
- до його виконання; 
- після його виконання. 

 
5 дол. США  
30 дол. США  

 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання листа про ануляцію 
переказу. 

17. Розслідування платежів. [1],[2] 30 дол. США  
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком в день 
надання листа про 
розслідування платежу. 



№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість 
послуги 
без ПДВ 

Термін сплати 

КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ НА МВР 

1. Купівля іноземної валюти:  Нараховується і утримується 
банком з суми коштів, що 
перераховані на купівлю 
валюти в день надання 
послуги. 

- долари США, ЄВРО:  
    - до 50 000; 0,5 % 
    - понад 50 000. 0,4 % 
- російські рублі:  
    - до 1 000 000; 0,5 % 
    - понад 1 000 000. 0,4 % 
- швейцарські франки (CHF):  
    - до 50 000; 0,5 % 
    - понад 50 000. 0,4 % 
- інші валюти (сума в еквіваленті до доларів 
США). 

0,5 % 

2. Продаж іноземної валюти:  Нараховується і утримується 
банком з суми коштів, що 
отримані від продажу 
валюти в день надання 
послуги. 

- вільний; 0,5 % 
- обов’язковий. 0,2 % 

3. Конверсійні операції з іноземними 
валютами. 

0,5 % Сплачується клієнтом або 
списується банком не 
пізніше наступного дня після 
надання послуги. 

4. Купівля-продаж іноземної валюти для 
забезпечення виконання платіжних 
вимог державних виконавців. 

не стягується  

Тарифи затверджено рішенням Бюджетно-тарифного комітету Полікомбанку 

(протокол від 05.11.2015 р. № 1511/01). Тарифи діють з 09.11.2015 р. 
 
 
 
 

Примітки:     
1 Послуги підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (ПДВ – 20%) згідно із 

законодавством України. Оплата послуг здійснюється за тарифом, збільшеним на суму 

податку на додану вартість. 
2 Комісії банків-кореспондентів стягуються додатково. 

 
 


