
Тарифи АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку 

для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

 

ПАКЕТ «ПРЕМІУМ» 
Затверджено ПРОТОКОЛОМ засідання Продуктово - тарифного комітету АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК ” від 21.07.2021р. Введено в дію з 10.08.2021р. 

 
№ 

Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  
ПДВ 

 
Примітки Національна 

валюта 
Іноземна 
валюта 

I. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУГКІВ 2600/2650 

1 РОЗРАХУНКОВО КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

 

 

1.1 

 

 

 
Розрахунково-касове обслуговування поточного 
рахунку * 

 

 

 

299 грн 

 

 

 

Не тарифікується 

 

 

 

Без ПДВ 

 

 

 

Щомісячно 

*Комісія не утримується за останній неповний 
календарний місяць обслуговування рахунку, у якому 
він закривається; комісія утримується щомісячно в 
останній робочий день місяця; у випадку відсутності на 
рахунку на кінець останнього робочого дня місяця суми 
грошових коштів, достатньої для списання даної комісії 
за звітний місяць, то Банк утримує її в наступному 
місяці за наявності достатньої суми коштів на рахунку 

 

 

 
1.2 

 

 
Обслуговування неактивного поточного рахунку з 
позитивним залишком понад розміру поточного 
тарифу щомісячної комісії 

 

 

 
500 грн 

 

 
15,00 

USD/EUR/CHF/GBP/ 
RUB/PLN/CAD 

 

 

 
Без ПДВ 

 

 

 
Щомісячно 

*Неактивним рахунком є рахунок, на якому протягом 1 
року відсутнє зарахування та списання коштів (крім 
зарахування відсотків нарахованих на залишок та 
списання комісій за обслуговування рахунку 
* Починаючи з періоду, в якому було відновлено 
зарахування та списання коштів з рахунку, комісія за 
обслуговування неактивного рахунку не застосовується. 

 

1.3 

 

Обслуговування неактивного поточного рахунку* 

 

Не тарифікується 

 

Без ПДВ 

 

Щомісячно 

*Неактивним рахунком є рахунок, на якому протягом 1 
року відсутнє зарахування та списання коштів (крім 
зарахування відсотків нарахованих на залишок та 
списання комісій за обслуговування рахунку 

 

1.4 
Обслуговування Неактивного поточного рахунку з 
позитивним залишком не більше розміру поточного 
тарифу щомісячної комісії* 

 

Комісія в розмірі залишу на рахунку 

 

Без ПДВ 

 

Одноразово 

*При цьому тариф за РКО рахунку за неактивний період 
до таких рахунків не застосовується, Починаючи з 

періоду, в якому залишок по рахунку зменшується до 
0, 00 – стягнення комісії припиняється 

1.5 
Обслуговування тимчасового поточного рахунку 
для формування уставного капіталу 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

1.6 Відкриття поточного рахунку 100 грн 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

1.7 Відкриття бюджетного рахунку Не тарифікується Без ПДВ  

1.8 
Відкриття тимчасового поточного рахунку для 
формування уставного капіталу 

50 грн - Без ПДВ При здійсненні операції 

1.9 Відкриття депозитного рахунку «Ощадний для 
бізнесу» 

Не тарифікується Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 
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1.10 

 

Переоформлення відкритого рахунку на інший 
тарифний пакет Банку* 

 

 
150 грн 

 

 
Без ПДВ 

 

 
При здійсненні операції 

* комісія стягується з одного рахунку за перехід всіх 
рахунків на новий тарифний пакет. 
Операцію можливо здійснити 1 раз на рік. Дана умова 
застосовується для всіх клієнтів, що здійснили перехід 
на новий тарифний пакет в поточному році. 

2 ГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

 
2.1 

 
Поповнення рахунку готівкою у відділенні банку * 

0,05% 
(min 15 грн max 

250 грн) 

 
Не тарифікується 

 
Без ПДВ 

 
При здійсненні операції 

*При поповненні рахунку для погашення кредитної 
заборгованості/ комісій за розрахункове касове 
обслуговування рахунку - не тарифікується 

2.2 Видача готівкових коштів з рахунку через касу Банку (без використання платіжної картки): 

2.2.1 В сумі до 300 000,00* 0,6% min 15 грн Без ПДВ 
 

 

 
При здійсненні операції 

*Накопичувальна з початку календарного місяця. 
Комісія за першу операцію по зняттю готівки в 
поточному місяці, утримується згідно «діапазону» сум, 
в який потрапляє перша сума операції зняття. При 
наступних операціях, необхідно враховувати попередні 
суми, що проводились в поточному місяці 
накопичувально. 

2.2.2 В сумі від 300 000,01 грн до 500 000,00 грн* 0,60% Без ПДВ 

2.2.3 В сумі від 500 000,01 грн до 1 млн грн* 3,00% Без ПДВ 

2.2.4 В сумі від 1 млн. грн* 8,00% Без ПДВ 

3 ОПЕРАЦІЇ З ПРИЙМАННЯ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ) 
 
 

3.1 

 

Приймання готівкових коштів від фізичних осіб на 
користь клієнтів Банку - суб’єктів господарювання, з 
якими укладено договір про приймання платежів

*
 

 

0,5% 
(min 15 грн max 

250 грн) 

 
 

- 

 
 

Без ПДВ 

*Утримання комісії виконується щомісячно, в останній робочий день місяця, з 
отримувача коштів, з поточного рахунку, на який здійснюється зарахування кошті 
від 3х осіб. Для компаній, які мають з Банком партнерський Договір про продаж 
послуг страхування, даний тариф не тарифікується 

 

3.2 
Приймання готівкових коштів від суб’єктів 
господарювання на користь клієнтів Банку - 
суб’єктів господарювання 

 

0.5% min 15 грн max 250 грн 
 

Без ПДВ 
 

Сплачується платником при здійсненні операції 

 
3.3. 

 

«Прийом платежів» в рамках проекту Monobank 
 

0,001% - 2,0% від суми платежу 
 

Без ПДВ 
Платежі приймаються у держателів карток через мобільний додаток Monobank 
для перерахування на рахунки суб’єктів господарювання, з якими Банк уклав 
договори про прийом платежів. 

4 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 
4.1 Списання з рахунку у Банку на рахунок в іншому банку: 

4.1.1 На паперових носіях 100 грн 
0,3% min 30 USD 
max 250 USD* 

Без ПДВ При здійсненні операції 
 

*В тому числі покриття витрат за комісіями банків- 
кореспондентів для платежів OUR та SHA. Комісія 
стягується в гривень в еквіваленті за курсом НБУ на 
дату здійснення операції платежу 

4.1.2 Через Інтернет-банкінг: - 
0,15% min30USD 
max 150 USD* 

Без ПДВ При здійсненні операції 

4.1.2.1 Сума платежу від 0 до 5 000,0грн 1,0 грн - Без ПДВ При здійсненні операції 

4.1.2.2 Сума платежу від 5 000,01 до 100 000,0грн 1,20 грн. - Без ПДВ При здійсненні операції  

4.1.2.3 Сума платежу від 100 000,01грн 10,0 грн. - Без ПДВ При здійсненні операції 

  



Тарифи АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку 

для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

 

 

№ 
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ПДВ 
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валюта 

5 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ /КОНВЕРСІЯ БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ЗАЯВКАМИ КЛІЄНТІВ НА МВРУ 

5.1 
до 20 000 доларів США (або еквівалент в іншій 
валюті) 

0,2% Без ПДВ При здійсненні операції 

5.2 
від 20 000,01 до 50 000 доларів США (або 
еквівалент в іншій валюті) 

0,15% Без ПДВ 
При здійсненні операції 

5.3 
більше 50000,01 доларів США (або еквівалент в 
іншій валюті) 

0,1% Без ПДВ 
При здійсненні операції 

5.4 Обмін (конверсійні операції) Не залежно від суми 0,2% Без ПДВ При здійсненні операції 

    5.5 Перевірка документів з метою здійснення операцій з 
РКО в іноземній валюті та гривні в АІС «Е-ліміти» за 
зверненням клієнта 

1500 грн Без ПДВ При здійсненні операції * Утримується додатково до комісії за  купівлю 
валюти 

6 ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТУ (ПОЗИКИ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ОТРИМАНОГО КЛІЄНТОМ БАНКУ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА 

 

 

 

 

 

 
6.1 

Надання Національному банку України 
Повідомлення щодо договору, який передбачає 
виконання резидентом боргових зобов’язань перед 
нерезидентом-кредитором за залученим 
резидентом кредитом, позикою: перевірка пакету 
документів, підготовка Повідомлення, надання 
інформації щодо договору до інформаційної 
системи НБУ, (при наданні інформації щодо нового 
договору або при зміні резидентом банку, у якому 
відкрито рахунок для грошових розрахунків 
(платежів) за договором), надання листа клієнту з 
Випискою про внесення інформації щодо договору 
до інформаційної системи НБУ. 

 

 

 

 

 

 
2000 грн 

 

 

 

 

 

 
з ПДВ 

 

 

 

 

 
Одноразово при здійсненні внесення відомостей про договір в інформаційну 
систему НБУ. Сплачується наступного робочого дня після отримання Виписки про 
внесення договору в інформаційну систему НБУ. 

 

 

 

 

 
6.2 

Надання Національному банку України 
Повідомлення щодо змін до договору, який 
передбачає виконання резидентом боргових 
зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за 
залученим резидентом кредитом, позикою: 
перевірка пакету документів, підготовка 
Повідомлення, надання інформації щодо змін до 
договору до інформаційної системи НБУ, надання 
листа клієнту з Випискою про внесення інформації 
щодо змін до договору до інформаційної системи 
НБУ 

 

 

 

 

 
750 грн 

 

 

 

 

 
з ПДВ 

 

 

 

 
При внесенні в інформаційну систему НБУ відомостей про зміни до договору . 
Сплачується наступного робочого дня після отримання Виписки про внесення змін 
до договору в інформаційну систему НБУ. 

 

6.3 

Супроводження договорів кредитів, позик, 
отриманих від нерезидентів клієнтами банку 
(включає перевірку щомісячних звітів клієнтів та 
звітування до НБУ за формами 503, 504) 

 

250 грн 
за квартал 

 

з ПДВ 
Щоквартально. Сплачується в березні, червні, вересні та грудні в останній робочий 
день місяця. Якщо останній робочий день місяця припадає на святкові чи вихідні 
дні, то оплата проводиться на наступний робочий день. 
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№ 
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7 ІНШІ ПОСЛУГИ 
7.1 Ануляція платежу за дорученням клієнта - 1700 грн Без ПДВ  

 
При здійсненні операції 

 

 
+комісія банку-кореспонденту 

7.2 Розшук надходжень, які не надійшли до Банку - 1700 грн Без ПДВ 

7.3 Запити стосовно платежів - 1700 грн Без ПДВ 

7.4 
Надання підтвердження закордонного банку про 
зарахування коштів отримувачу 

- 1700 грн Без ПДВ 

7.5 Нарахування процентів на позитивний залишок по 
поточному рахунку на суму >= 100 000 < 1000 000 
гривень* 

 

0,00% 
 

- 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 
 

*Ставка річна, виплата щомісячно 

7.6 Нарахування процентів на позитивний залишок по 
поточному рахунку на суму > 
1000 000 гривень* 

 

0,00 % 
 

- 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 
 

*Ставка річна, виплата щомісячно 

7.7 Зарахування кредитних коштів Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

7.8 
Списання коштів на погашення заборгованості за 
кредитом 

Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

7.9 Зарахування коштів з депозитного рахунку Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

7.10 Зарахування процентів по депозиту Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

7.11 Списання коштів для розміщення депозиту Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

7.12 Плата за наявність дозволеного овердрафту - Без ПДВ При здійсненні операції 

7.13 Плата за наявність недозволеного овердрафту - Без ПДВ При здійсненні операції 

7.14 Нарахування процентів за дозволений овердрафт - - Без ПДВ При здійсненні операції 

7.15 Нарахування процентів за недозволений овердрафт - - Без ПДВ При здійсненні операції 

7.16 Плата за наявність простроченої заборгованості - Без ПДВ При здійсненні операції 

7.17 
Нарахування процентів за прострочену 
заборгованість 

- - Без ПДВ При здійсненні операції 

 

 
7.18 

Розрахункове обслуговування юридичної особи- 
нерезидента з розподілу грошових коштів в 
іноземній валюті та їх зарахування на рахунки 
фізичних осіб -підприємців через Транзитний 
рахунок 

  

0,1% від суми 
платежу 

 

 
Без ПДВ 

 

 
При здійсненні операції 

 

7.19 

Комісія за розрахункове обслуговування поточного 
рахунку за операції щодо перерахування кредитних 
коштів Продавцю (послуга надається за умови 
укладення Договору про співробітництво) 

Згідно з умовами 
укладеного 
Договору про 

співробітництво 

 

- 

 

Без ПДВ 

 

При здійсненні операції 

 

7.20 
Комісія за уточнення реквізитів за вхідні платежі в 
російських рублях 

 

1700 грн* 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 
 

*Без урахування комісії банків кореспондентів 

 

7.21 
Інформація про зарахування коштів на рахунок 
Sms/Viber 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

Щомісячно 
Послуга доступна виключно за рахунками фізичних 
осіб – підприємців. 
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№ 
Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  

ПДВ 
 

Примітки Національна 
валюта 

Іноземна 
валюта 

II. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ 2604 

Рахунок 2604 (всі комісії по рахунку 2604 стягуються з рахунку 2600/2650) 

1.1 
Розрахунково-касове обслуговування поточного 
рахунку 

Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

1.2 Комісія за відкриття поточного рахунку Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

1.3 Комісія за безготівковий переказ коштів Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

1.4 Комісія за видачу готівки з рахунку у відділенні банку без використання платіжної картки: 

1.4.1 до 300 000,00 грн* 0,6% min 15 грн Без ПДВ  

 

 
При здійсненні операції 

*Накопичувальна з початку календарного місяця. 
Комісія за першу операцію по зняттю готівки в 
поточному місяці, утримується згідно «діапазону» сум, 
в який потрапляє перша сума операції зняття. При 
наступних операціях, необхідно враховувати попередні 
суми, що проводились в поточному місяці 
накопичувально. 

1.4.2 від 300 000,01 грн до 500 000,00 грн* 0,60% Без ПДВ 

1.4.3 від 500 000,01 грн до 1 млн грн.* 3,00% Без ПДВ 

1.4.4 від 1 млн* 8,00% Без ПДВ 

2 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

2.1 Списання з рахунку у Банку на рахунок в іншому банку: 

2.1.1 На паперових носіях* 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

2.1.2 Через Інтернет-банкінг* Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

III. ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ 2654/2606 

 

 

 

1.1 

 

 

 
Розрахунково-касове обслуговування поточного 
рахунку 

 

 

 

299 грн 

 

 

 

Без ПДВ 

 

 

 

Щомісячно 

Комісія не утримується за останній неповний 
календарний місяць обслуговування рахунку, у якому 
він закривається; комісія утримується щомісячно в 
останній робочий день місяця; у випадку відсутності на 
рахунку на кінець останнього робочого дня місяця суми 
грошових коштів, достатньої для списання даної комісії 
за звітний місяць, то Банк утримує її в наступному 
місяці за наявності достатньої суми коштів на рахунку 

1.2 Відкриття рахунку 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

 
1.3 

 
Поповнення рахунку готівкою у відділенні Банку* 

0,05% 
(min 15грн max 250 грн) 

 
Без ПДВ 

 
При здійсненні операції 

*При поповненні рахунку для погашення кредитної 
заборгованості/ комісій за розрахункове касове 

обслуговування рахунку - не тарифікується 

2 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

2.1 Списання з рахунку у Банку на рахунок в іншому банку: 

2.1.1 На паперових носіях 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

2.1.2 через Інтернет-банкінг:  Без ПДВ При здійсненні операції 

2.1.2.1 Сума платежу від 0 до 5 000,0грн 1,0 грн - Без ПДВ При здійсненні операції 

2.1.2.2 Сума платежу від 5 000,01 до 100 000,0грн 1,20 грн. - Без ПДВ При здійсненні операції 

2.1.2.3 Сума платежу від 100 000,01грн 10,0 грн. - Без ПДВ При здійсненні операції 

  



Тарифи АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку 
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№ 

Найменування послуг, що входять до 
пакету 

VISA Business 
VISA Business 

Status 
VISA Business 

Status Chip 
 

ПДВ 
 

Примітки 

 

Національна валюта 

IV. ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КАРТОК 

1 Операції з користування платіжної карти 

1.1 Випуск платіжної картки 200 грн* 500 грн* 500 грн Без ПДВ 
При здійсненні операції. *Картка VISA Business / VISA Business 

Status – закрита для продажу з 15.04.2019 

1.2 Випуск платіжної картки за ініціативою Банку Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції. 

 

1.3 
 

Послуга «Консьєрж-сервіс» для клієнтів 
 

- 
 

1 грн 
 

- 
 

з ПДВ 
*Плата за підключення послуги стягується одноразово при 
підключенні послуги разом із платою за випуск карти VISA Business 
Status 

 

1.4 
Переоформлення платіжної картки (в разі втрати, 
крадіжки, пошкодження, виходу з ладу, зміни 
реквізитів клієнт, тощо) за ініціативою клієнта 

 

200 грн** 
 

500 грн** 
 

500 грн* 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції. 
*За кожну картку 
** VISA Business / VISA Business Status – 
закрита для продажу з 15.04.2019 

 

1.5 
Перевипуск платіжної картки на новий строк  

200 грн** 
 

500 грн** 
 

500 грн* 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції. 
*Більше однієї картки для клієнта 
** VISA Business / VISA Business Status – 
закрита для продажу з 15.04.2019 

1.6 
Комісія за конвертацію коштів по операції, 
проведеній не у валюті рахунку 

Не тарифікується Без ПДВ 
 

 

1.7 
Плата за вилучення картки банкоматом іншого 
банку у випадку, якщо банк несе витрати в рамках 
МПС пов’язані з цією подією. Одноразово 

Еквівалент 18 дол. США за курсом НБУ на дату списання 
комісії платіжною системою 

 

з ПДВ 
 

При здійсненні операції 

1.8 Блокування Платіжної картки Не тарифікується Без ПДВ  

2 Операції з готівкою 

2.1 
Поповнення рахунку готівкою через банкомат 
банку (торгова виручка) Не тарифікується Без ПДВ 

 

3 Видача готівкових коштів з рахунку через банкомати і ПОС-термінали (з використанням Платіжної картки) : 

3.1 В мережі Банку з використанням картки 0,75%min 15 грн 0,55%min 15 грн 0,55%min 15 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

3.2 В банкоматах і відділеннях інших банків в Україні 1,5% + 10 грн 1,5% + 10 грн 1,5% + 10 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

3.3 За кордоном 1,5% + 15 грн 1,5% + 15 грн 1,5% + 15 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

4 ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОВІДКИ: 

4.1 
Отримання інформації по рахунку через 
банкомати Банку 

Не тарифікується Без ПДВ 
 

4.2 
Отримання виписки відносно стану рахунку через 
банкомати інших банків 

7 грн Без ПДВ При здійсненні операції 



Тарифи АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 
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№ 

Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  
ПДВ 

 
Примітки Національна 

валюта 
Іноземна 
валюта 

V. ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ ДЛЯ РАХУНКІВ 2600/2650/2654/2606/2604 

1 РОЗРАХУНКОВО КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

1.1 
Закриття рахунків (в т.ч. «Ощадний для бізнесу») з 
ініціативи клієнта 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 

 

1.2 
Закриття рахунків клієнта (в т.ч. «Ощадний для 
бізнесу») за ініціативою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ При здійсненні операції 

1.3 
Закриття рахунків клієнта (в т.ч. «Ощадний для 
бізнесу») ліквідатором такого рахунку 

Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

1.4 Оформлення чекової книжки 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

2 ГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

 

2.1 

Перерахунок готівки, прийнятої для поповнення 
рахунку, (у відділенні банку) у разі якщо кількість 
банкнот номіналом від 1 до 20 гривень включно 
перевищує 1000 штук 

 

0,5% 

 

- 

 

Без ПДВ 

 

При здійсненні операції 

 

2.2 
Плата за не отримані протягом шести банківських 
днів раніше замовленої суми готівки 

 

50 грн 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 

3 БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

3.1 Зарахування: 

 

3.1.1 
Грошових коштів на рахунок клієнта в Банку (у т.ч. 
банкомат Банку, Інтернет-банкінг)* 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 
*Якщо інше не погоджено в індивідуальному порядку 
між клієнтом та Банком 

3.2 Списання з рахунку у Банку на інший рахунок Клієнта в Банку: 

3.2.1 На паперових носіях 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

3.2.2 
На паперових носіях (з рахунку «Ощадний для 
бізнесу») 

50 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

3.2.3 Через Інтернет-банкінг Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

3.3 Списання з рахунку в Банку на інший рахунок в Банку: 

3.3.1 На паперових носіях 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

3.3.2 Через Інтернет-банкінг Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

4 ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ 

4.1 
Обслуговування рахунку через систему Інтернет- 
банкінг Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 
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№ 

Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  
ПДВ 

 
Примітки Національна 

валюта 
Іноземна 
валюта 

 

4.2 
Обслуговування рахунку та обробка електронних 
банківських документів з використанням системи 
Інтернет-банкінг (сервіс "Корпоративний 

 

250 грн 
 

Без ПДВ 
Щомісячно, в останній 
робочий день місяця 

*Комісія списується з одного поточного рахунку за 
обслуговування всіх поточних рахунків клієнта за 
допомогою послуги «Корпоративний автоклієнт» 

 

4.3 
Активація облікового запису користувача у 
системі Інтернет-банкінгу у разі тривалого 
невикористання системи 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 

 

4.4 
Розблокування облікового запису користувача у 
системі Інтернет-банкінгу у разі невірних спроб 
вводу паролю 

 

Не тарифікується 
 

Без ПДВ 
 

При здійсненні операції 

4.5 Обслуговування пристрою OTP-токен 100 грн з ПДВ Щорічно, сплачується в перший робочий день січня 

 

4.6 

Підключення до системи дистанційного 
обслуговування «Центр фінансового контролю», 
що є складовою системи «Клієнт-Банк», для 
проведення переказу коштів 

 

100 грн 

 

Без ПДВ 

 

При здійсненні операції 

 

За кожного клієнта, що підключений до даної послуги 

 

 
4.7 

Виконання операцій з перерахування коштів, 
надання виписки тощо, за допомогою системи 
дистанційного обслуговування «Центр 
фінансового контролю», що є складовою системи 
«Клієнт-Банк» 

 

 
100 грн 

 

 
Без ПДВ 

 

 
Щомісячно 

 

 
За кожного клієнта, що підключений до даної послуги 

4.8 Замовлення пристрою ІToken 650 грн з ПДВ Одноразово, при здійсненні операції 

4.9 Обслуговування пристрою ІToken 50 грн з ПДВ Щорічно, сплачується в перший робочий день січня 

5 ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОВІДКИ: 

5.1 
Отримання інформації за рахунком через 
Інтернет-банкінг 

Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

5.2 Надання щоденної виписки про стан рахунку Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3 Надання виписки про стан рахунку: 20 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3.1 До одного місяця включно Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3.2 від 1 місяця до 3 місяців 20 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3.3 від 3 місяців до 6 місяців 40 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3.4 від 6 місяців до 1 року 80 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.3.5 Понад 1 рік 100 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.4 Видача оформлених дублікатів (копій) розрахункових (платіжних) документів по платежах у національній валюті або по вихідному/вхідному платежу в іноземній валюті (у форматі SWIFT): 

5.4.1 До одного місяця 20 грн 50 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.4.2 Понад 1 місяця до 12 місяців 50 грн 80 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.4.3 Понад 1 року 100 грн 150 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.4.4 Понад 3 років 200 грн 250 грн Без ПДВ При здійсненні операції 
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№ 

Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  
ПДВ 

 
Примітки Національна 

валюта 
Іноземна 
валюта 

 

 
5.4.5 

Видача оформлених дублікатів (копій) 
розрахункових (платіжних) документів по 
платежах у національній валюті або за 

вихідним/вхідним платежем в іноземній валюті у 
форматі SWIFT по рахунках, що були закриті 

 

 
300 грн 

 

 
Без ПДВ 

 

 
При здійсненні операції 

5.4.6 Надання дублікатів договорів РКО 150 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.5 
Видача дозволу на вивезення іноземної валюти за 
кордон 

- 5 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.6 Довідка про стан розрахунків за контрактом 200 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.7 
Довідка про наявність/відсутність/ 
обслуговування кредитної заборгованості 

500 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

5.8 Надання довідки про наявність та стан рахунку (при відкритті/ закритті рахунку): 

5.8.1 В день відкриття/закриття рахунку Не тарифікується Без ПДВ При здійсненні операції 

5.8.2 
За запитом клієнта 

150 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

 

 

5.9 

Надання довідок, пов’язаних з розрахунково- 
касовим обслуговуванням клієнта (про рух та/або 
залишок коштів по поточним, депозитним 
рахункам, тощо) за формою Банку 

150 грн на укр. мові 
 

 

Без ПДВ 

 

 

При здійсненні операції 

200 грн на англ. мові 

 

5.10 

Надання довідок, пов’язаних з розрахунково- 
касовим обслуговуванням клієнта (про рух та/або 
залишок коштів по поточним, депозитним 
рахункам, тощо) за формою клієнта* 

 

300 грн на укр. мові 
 

Без ПДВ 

 

При здійсненні операції 

*Надання довідки протягом одного робочого дня – 

подвійний тариф 

600 грн на англ. мові 

 

 
5.11 

Надання довідок пов’язаних з розрахунково- 
касовим обслуговуванням клієнта (про рух та/або 
залишок коштів по поточним, депозитним 

рахункам, тощо) за формою, наданою 
аудиторською фірмою 

 

 
300 грн на укр. мові 

 

 
Без ПДВ 

 

 
При здійсненні операції 

6 ІНШІ ПОСЛУГИ 

6.1 Зміна інструкцій по переказу 100 грн 1700 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

6.2 
Оформлення платіжних доручень співробітником 
Банку 

50 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

 

6.3 

Комісія за внесення погоджених змін до умов 
договорів за ініціативою клієнта, на підставі яких 
виконуються операції з розрахунково-касового 
обслуговування (крім депозитних договорів) 

 

За домовленістю, в будь-якому випадку не 
менше 1000 грн 

 

Без ПДВ 

 

При здійсненні операції 

  



Тарифи АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” 

на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку 

для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

 

 

№ 
Найменування послуг, що входять до 
пакету 

Вид валюти  

ПДВ 
 

Примітки Національна 
валюта 

Іноземна 
валюта 

6.4 Плата за безпідставну відмову від операції 1700 грн Без ПДВ При здійсненні операції 

6.5 
Пересилання документів у т.ч. Кур’єрська служба 
в межах України 

80 грн з ПДВ При здійсненні операції 

VI. 
ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ «ЕСКРОУ» 

1 РОЗРАХУНКО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

1.1 
Відкриття та обслуговування рахунку умовного 
зберігання (ескроу) 

1% від суми зарахування грошових коштів 
на рахунок умовного зберігання (ескроу), 

але не менше 40 000,00 грн. 

 

Без ПДВ 
 

Комісія сплачується до моменту відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) 

Всі комісії утримуються в гривні по курсу НБУ на дату здійснення операції. Розрахунок суми комісій, встановлених у відносних значеннях (процентах), здійснюється від суми здійснюваної операції 


