
Затверджено рішенням Бюджетно-тарифного комітету 
Полікомбанку (протокол від 31.01.2022 р. № 2201/04). 

ВИТЯГ З ТАРИФІВ 
на послуги Полікомбанку з обслуговування рахунків 

в іноземній валюті юридичних осіб та ФОП 
(м. Чернігів, Чернігівська обл., м. Київ) 

 

№ 
п/п 

Найменування послуги 
Вартість 

послуги 
Термін сплати 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ 

1. Переказ коштів на користь бенефіціара 
іншого банку[1]: 
- у російських рублях та інших валютах СНД: 

- звичайний; 

 

- строковий; 

- терміновий. 
 

- в доларах США: 

- звичайний; 

 
 

- строковий; 

 
- терміновий. 
 
- в ЄВРО: 

- звичайний; 

 

- строковий; 

- терміновий. 

 

 
0,15% 

mіn 15дол. США 
max 100 дол. США 

як звичайний 
плюс 5 дол. США 

як звичайний 
плюс 15 дол. США 

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

 
0,2% 

mіn 50 дол. США 

max 200 дол. США 

 

 як звичайний 
плюс 10 дол. США 

 

 як звичайний 

плюс 25 дол. США 

 

 
0,25% 

mіn 35 євро 
max 125 євро 
як звичайний 
плюс 10 євро 
як звичайний 
плюс 25 євро 

 

2.  
. 

Перерахування коштів на власні рахунки в інших 
банках, в тому числі по обслуговуванню кредитів та 
по платіжних вимогах державних виконавців: 
- в доларах США: 

- звичайний, строковий; 
- терміновий. 

- в інших валютах. 

 
 

 
30 дол. США 
45 дол. США 
згідно з п. 1 

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

3. Перерахування коштів 
рахунки Полікомбанку. 

на внутрішні не стягується  

4. Оформлення документів в разі зміни умов 
платіжного доручення. 

25 дол. США 
(плюс комісія 

банків-кореспондентів) 

Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

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

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

або 
день 

6. Виплата одержувачу суми переказу з 
давністю: 

 Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

- 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: 
- які заключовані телексними ключами Полікомбанку; 
- які заключовані телексними ключами третіх 
банків. 

 

не стягується 
10 дол. США 
(плюс комісія 

банків-кореспондентів) 

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

8. Видача довідки про 
кореспондентського 
Полікомбанку за кордоном. 

наявність 
рахунку 

100 грн Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

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

200 грн Сплачується  клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

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

20 грн Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

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

 Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

 - в межах України; 30 грн 

 - за кордон. 150 грн 

12. Видача з рахунку готівкової іноземної 
валюти. 

2 % Сплачується  клієнтом 
списується банком в 
надання послуги. 

або 
день 

13. Зарахування залишків невикористаної 
готівкової іноземної валюти. 

не стягується  

14. Проведення розрахунків клієнтів за 
договорами, що передбачають виконання 
резидентами боргових зобов’язань перед 
нерезидентами по залученим від 
нерезидентів кредитам: 

  

 - перевірка документів до підписання з 
нерезидентом (за кожний проект проект 
договору позики/ кредиту) 

5 000 грн Сплачується клієнтом або 
списується банком при поданні до 
банку повного пакету документів. 

 - перевірка документів для прийняття на 
розрахункове обслуговування договору 
позики/ кредиту, укладеного з нерезидентом 

- внесення змін в умови обслуговування 
кредиту за ініціативою клієнта 

- перевірка документів для переведення з 
іншого банку на розрахункове 
обслуговування договору позики/кредиту, 
укладеного з нерезидентом 

2 000 грн 

 

 
1 000 грн 

 

1 000 грн 

Сплачується клієнтом або 
списується банком у день 
надання згоди на обслуговування 
операцій за кредитом.. 
Сплачується одноразово в день 
подання пакету документів (за 
кожну зміну). 
Сплачується клієнтом або 
списується банком при поданні до 
банку повного пакету документів. 

15. Надання звітів про стан розрахунків 
клієнтів по залученим ними кредитам від 
нерезидентів. 

200 грн Сплачується клієнтом або 
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. [2] 36 дол. США Сплачується клієнтом 
списується банком в 
надання листа 
розслідування платежу. 

або 
день 
про 

18. Переказ коштів з поточного рахунку 
клієнта на основі індивідуальної 
е-ліцензії НБУ3 
 

2 000 грн Сплачується клієнтом в день 
надання послуги. 
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КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ НА МВР 
1. Купівля іноземної валюти: 

- долари США, ЄВРО: 
- до 50 000; 
- понад 50 000. 

- російські рублі: 

 

0,5 % 
0,4 % 

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

 - до 1 000 000; 0,5 %  

 - понад 1 000 000. 0,4 %  

2. Продаж іноземної валюти: 
- вільний; 
- обов’язковий. 

0,5 % 
0,2 % 

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

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  

5. Купівля-продаж та обмін (конвертація) 
іноземної валюти на умовах форвард: 
- оформлення форвардної операції 

 
 
 
 
 

- проведення розрахунків за форвардною 
операцією 

 
0,3% 

від гривневого 
еквівалента суми 

форвардної операції 
за курсом НБУ на 
дату погодження 

банком форвардної 
операції 

0,3% 
від гривневого 

еквівалента суми 
розрахунку за 

курсом НБУ на дату 
проведення 
розрахунків 

 

Сплачується клієнтом або 
списується банком у день 
отримання погодження 
форвардної операції 

 
 
 

Сплачується клієнтом або 
списується банком у день 
проведення розрахунків за 
форвардною операцією 

Полікомбанк залишає за собою право вносити зміни та доповнення в даний перелік тарифів. 
 

 

Примітки: 
1 Строкові та термінові перекази проводяться за тарифом як для звичайних у разі купівлі не менше 50% 

валюти для переказу в Полікомбанку. 

2 Комісії банків-кореспондентів стягуються додатково. 

3 Вказана комісія застосовується додатково до тарифу за переказ коштів на користь бенефіціара іншого банку. 


