
Операції за наданими гарантіями/резервними 

акредитивами

Комісія за надання/збільшення суми/продовження терміну 

дії гарантій/резервного акредитиву:

 -  з грошовим покриттям без ПДВ                                              1,2 % річних від суми (мін 1200 грн.)*

- без грошового покриття без ПДВ                                              
за рішенням Кредитного комітету Банку, залежить від 

застави та фінансового стану Клієнта

2

Комісія за внесення змін до наданої гарантії/резервного 

акредитиву,  включаючи скасування гарантії/резервного 

акредитиву (окрім продовження терміну дії та збільшення 

суми)

без ПДВ                                              500 грн.

3 Комісія за перевірку документів за отриманою вимогою без ПДВ                                              0,1 % від суми (мін 500 грн.)

4 Комісія за вихідний платіж без ПДВ                                              

0,15% від суми платежу (мін 500 грн. / мак 5000 грн.)/ в 

іноземній валюті: 0,15% від суми платежу (мін 25 USD мак 

125 USD)***** 

Операції за отриманими гарантіями/резервними 

акредитивами

5
Комісія за авізування отриманої гарантії/резервного 

акредитиву
без ПДВ                                              0,1% від суми (мін 500 грн. / мак 2.500 грн.)

6
Комісія за авізування змін до отриманої гарантії/резервного 

акредитиву або її скасування
без ПДВ                                              400 грн.

7
Комісія за підготовку вимоги за отриманою 

гарантією/резервним акредитивом
без ПДВ                                              400 грн.

Інші операції за гарантіями/резервними акредитивами

8
Комісія за перевірку на прохання Клієнта достовірності 

гарантій/резервного акредитиву інших банків
без ПДВ                                              400 грн.

9

Комісія за користування грошовими коштами (регресом) (за 

Договором про встановлення ліміту на здійснення 

гарантійних операцій )  

без ПДВ                                              
за рішенням Кредитного комітету Банку, залежить від 

застави та фінансового стану Клієнта

Операції за імпортними акредитивами

Комісія за відкриття/збільшення суми /продовження терміну 

дії акредитиву**

 -  з грошовим покриттям без ПДВ                                              1,2 % річних від суми (мін 1000 грн.)*

- без грошового покриття без ПДВ                                              
за рішенням Кредитного комітету Банку, залежить від 

застави та фінансового стану Клієнта

11
Комісія за внесення змін, включаючи скасування акредитиву 

(окрім продовження терміну дії та збільшення суми)
без ПДВ                                              400 грн.

12 Переказ трансферабельного акредитиву без ПДВ                                              0,2% від суми (мін 500 грн. / мак 5000 грн.)

13 Комісія за наявність розбіжностей в документах без ПДВ                                              400 грн.***

14 Комісія за перевірку документів без ПДВ                                              
0,15% від суми документів  (мін 1000 грн. / мак 5000 грн.)/ 

в іноземній валюті: 0,15% (мін 50 USD)***** 

15 Комісія за вихідний платіж без ПДВ                                              
0,15% від суми платежу (мін 500 грн. / мак 5000 грн.)/ в 

іноземній валюті: 0,15% (мін 25 USD мак 125 USD)***** 

16
Комісія за зобов'язання здійснити відстрочений вихідний 

платіж 
без ПДВ                                              0,1% на місяц від суми платежу (мін 500 грн.)****

17 Надання рамбурсного уповноваження без ПДВ                                              500 грн.

18 Комісія за користування грошовими коштами (регресом)   без ПДВ                                              
за рішенням Кредитного комітету Банку, залежить від 

застави та фінансового стану Клієнта

Затверджено ПРОТОКОЛОМ №28 засідання Продуктово - тарифного комітету АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” від 12.11.2019 р.                                                                         

Введено в дію з 26.11.2019 р.

10

Базові тарифи на послуги, що надаються юридичним особам-суб'єктам господарювання при здійсненні 

документарних операцій (корпоративний бізнес)

ПДВ Тариф на послугу 

Гарантії/резервні акредитиви

Послуга

1

Акредитиви



Операції за експортними акредитивами

19 Комісія за попереднє авізування без ПДВ                                              400 грн.

20 Комісія за авізування отриманого акредитиву без ПДВ                                              0,1% від максимальної суми (мін 750 грн. / мак 2500 грн.)

21
Комісія за авізування змін до акредитиву або його 

скасування
без ПДВ                                              400 грн.

22 Комісія за підтвердження акредитиву без ПДВ                                              за рішенням Кредитного комітету Банку

23 Комісія за перевірку документів без ПДВ                                              
0,15% від суми документів  (мін 1000 грн. / мак 5000 грн.)/ 

в іноземній валюті: 0,15% (мін 50 USD)***** 

24 Комісія за негоціацію документів без ПДВ                                              за домовленістю з клієнтом

25 Надання безвідкличного рамбурсного зобов'язання без ПДВ                                              за домовленістю з клієнтом

Операції за імпортним інкасо

26 Комісія за авізування документарного інкасо без ПДВ                                              0,1% від суми (мін 250 грн./мак 2.500 грн.)

27
Комісія за авізування змін до документарного інкасо або 

його скасування
без ПДВ                                              200 грн.

28 Комісія за перевірку документів без ПДВ                                              0,15% від суми документів (мін 500 грн.)

29 Комісія за платіж без ПДВ                                              

 0,15% від суми платежу (мін 500 грн. / мак 5000 грн.)/ в 

іноземній валюті: 0,15% від суми платежу (мін 25 USD мак 

125 USD)***** 

30 Комісія за повернення документів без оплати без ПДВ                                              200 грн.

31 Комісія за дисконтування без ПДВ                                              за домовленістю з клієнтом

32 Відсотки  за дисконтування без ПДВ                                              за домовленістю з клієнтом

Операції за експортним інкасо

33 Комісія за відправлення документів на інкасо без ПДВ                                              0,15% від суми (мін 250 грн. / мак 2.500 грн.)

34 Комісія за зміну вихідного інкасо або його скасування без ПДВ                                              200 грн.

35 Комісія за авізування відмови платежу без ПДВ                                              200 грн.

36 Авалювання векселів з грошовим покриттям без ПДВ                                              1,2 % річних від суми  (мін 750 грн.)

37 Авалювання векселів без грошового покриття без ПДВ                                              
за рішенням Кредитного комітету Банку, залежить від 

застави та фінансового стану Клієнта

38 Поштові витрати (кур’єрські) в т.ч. ПДВ                                              відповідно до ціни кур'єрської служби + 50 грн.

* У разі збільшення суми від суми на яку збільшується 

гарантія/резервний акредитив/акредитив

** У разі підтвердження акредитиву, комісії іноземних банків 

сплачуються окремо

**** За строк відстрочення платежу

***** Комісія у іноземній валюті - сплачується в гривні за курсом НБУ 

на дату сплати

Документарне інкасо

Авалювання векселів

*** За кожен комплект документів з розбіжностями

Оформлення та відправка одного SWIFT повідомлення - в 

рамках гарантій/резервних акредитивів/акредитивів
39 без ПДВ                                              5 USD

Інші витрати




