
Діють з 30.07.2021 р.

№ Послуги та операції банку

Вартість послуги 

(операції) поза 

пакетним 

обслуговуванням 1

Вартість послуги 

(операції) за пакетним 

обслуговуванням 

"GOLD" 1

Вартість послуги 

(операції)за пакетним 

обслуговуванням 

"PLATINUM" 1

ПДВ

1.1.
Відкриття рахунку в національній та/або в іноземній валюті (за 

кожен рахунок)
50 грн. безкоштовно безкоштовно без ПДВ

1.2. Щомісячна абонентська плата за РКО 6, 7, 8 не передбачено 300 грн. 600 грн. без ПДВ

1.3.
Відкриття рахунку для зарахування коштів від Фонду 

соціального страхування
тариф не передбачено тариф не передбачено тариф не передбачено -

1.4.
Щомісячна плата за обслуговування в системах "Інтернет-

Банкінг"/ALTBANK BUSINESS

200 грн. починаючи з 

місяця, що слідує за 

місяцем, в якому було 

підключено систему

включено до абонплати включено до абонплати -

1.5

Заміна/перевипуск особистого ключа (носія ключової інформації/токену) 

системи “Інтернет-Банкінг" на запит клієнта, у зв'язку з втратою скретч 

карти (за умови повернення до Банку токену, що був у користуванні)               

100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. без ПДВ

1.5.1.
Заміна/перевипуск особистого ключа (носія ключової інформації/токену) 

системи “Інтернет-Банкінг" на запит клієнта у зв'язку з втратою токену
1 000,00 грн. 1 000,00 грн. 1 000,00 грн. без ПДВ

1.6. Видача виписки по рахунках:

видача виписки в національній або іноземній

валюті при здійсненні операції -

1.6.2.
видача виписки в іноземній валюті повторно про проведену 

операцію на запит клієнта
100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. без ПДВ

1.6.3.
видача дублікатів виписок та додатків до них по рахунках в 

національній та іноземній валюті незалежно від періоду

100 грн. плюс 1 гривня 

за кожну надруковану 

сторінку

100 грн. плюс 1 гривня за 

кожну надруковану 

сторінку

100 грн. плюс 1 гривня за 

кожну надруковану 

сторінку

без ПДВ

1.7. Видача довідок:

по розрахунково-касовому обслуговуванню (про 

відкриття/залишок/закриття рахунку тощо):

 - по 1-му рахунку в розрізі однієї валюти 100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. без ПДВ

 - по 2-х і більше рахунках в розрізі кожної валюти 200,00 грн. 200,00 грн. 200,00 грн. без ПДВ

1.7.2.
про рух, надходження, перерахування коштів за будь-який 

період
200 грн. 200 грн. 200 грн. без ПДВ

1.7.3.
по розрахунково - касовому обслуговуванню щодо 

зовнішньоекономічної діяльності клієнтів
100 грн. 100 грн. 100 грн. без ПДВ

1.7.4.
по розрахунково - касовому обслуговуванню, що пов'язані з 

аудиторською перевіркою
700 грн. 700 грн. 700 грн. без ПДВ

1.7.5.
про надходження або списання коштів з рахунку на користь 

конкретного контрагента за певний період
500 грн. за 1 документ 500 грн. за 1 документ 500 грн. за 1 документ без ПДВ

1.8.
Видача дублікату квитанції з оплати платежу від юридичної 

особи, за одну копію
50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. без ПДВ

1.9.
Оплата за залишки коштів на поточних рахунках в 

національній та іноземній валюті
не передбачено не передбачено не передбачено -

1.10. Перехід на інший тарифний пакет по обслуговуванню в Банку не передбачено не передбачено не передбачено -

1.11.
Закриття рахунку (рахунків) в національній або іноземній 

валюті
тариф не передбачено тариф не передбачено тариф не передбачено -

1.12. Розрахункове обслуговування недіючого рахунку 2 200 грн., щомісячно 200 грн., щомісячно 200 грн., щомісячно без ПДВ

2.1.
Зарахування коштів на поточний рахунок у національній або 

іноземній валюті
тариф не передбачено тариф не передбачено тариф не передбачено -

Проведення платежів клієнтів в межах АТ "АЛЬТБАНК" -

- в національній валюті 10,00 грн. включено до абонплати включено до абонплати -

- в іноземній валюті 30,00 USD* включено до абонплати включено до абонплати -

Проведення платежів в національній валюті в інший банк

- з використанням системи "Інтернет-Банкінг" 10 грн. за 1 платіж 1 грн. за 1 платіж включено до абонплати -

- з використанням паперового платіжного документу 20 грн. за 1 платіж 20 грн. за 1 платіж 20 грн. за 1 платіж без ПДВ

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку 

клієнта за його дорученням в інший банк

- у валюті переказу (крім RUB) 
1,

 
3 0,2 % 

мін 50,00  макс 200,00

0,15% 

мін 50,00  макс 150,00

0,15 % 

мін 50,00  макс 150,00
без ПДВ

- у валюті переказу (RUB) 1, 3
0,2%

мін 700,00  макс 6000,00

0,1%

мін 700,00  макс 6000,00

0,1%

мін 700,00  макс 6000,00
без ПДВ

2.5.
Розрахункові операції платіжними вимогами-дорученнями, за 

доручення
20,00 грн. 20,00 грн. 20,00 грн. без ПДВ

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ БАНКУ

ПОСЛУГИ БАНКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.2.

2.3.

2.4.

1.7.1.

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

1.6.1. тариф не передбачено включено до абонплати включено до абонплати



2.6.
Компенсація витрат банку на день відправки документів до 

виконуючого банку (кур’єрська пошта)
за фактом витрат за фактом витрат за фактом витрат

крім того 

ПДВ
Ануляція платежу/повторне прийняття/зміна 

реквізитів/запити (за запит)/розшук платежу за заявою 

клієнта (за платіж)/ повернення помилково зарахованої суми 

(комісія стягується з суми надісланого платежу)

- в національній валюті 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. без ПДВ

- в іноземній валюті 
3 500,00 грн. 500,00 грн. 500,00 грн. без ПДВ

2.8.

Розрахункове обслуговування поточних рахунків нерезидентів - 

інвесторів у національній валюті України (за наявності 

операцій по рахунку) /щомісяця/

400,00 грн. - - -

3.1.
Внесення готівкових коштів у національній або іноземній 

валюті
тариф не передбачено включено до абонплати включено до абонплати -

Видача готівкових коштів

 - з рахунку клієнта в національній валюті (в т.ч. по чеку)

   до 500 000,00 грн. (включно) 2% від суми 1% від суми 0,8% від суми без ПДВ

   від 500 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн. (включно) 2,5% від суми 2% від суми 1,5% від суми без ПДВ

   понад 1 000 000,00 грн. 5 % від суми 3 % від суми 2 % від суми без ПДВ

 - з рахунку клієнта в іноземній валюті (долари США, євро) 1 2,0% від суми, мін. 20,00 

грн.(екв.)

1,0% від суми, мін. 20,00 

грн.(екв.)

1,0% від суми, мін. 20,00 

грн.(екв.)
без ПДВ

3.3. Оформлення грошової чекової книжки (25 аркушів) 100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. без ПДВ

3.4. Продаж клієнту бланків векселів (за 1 шт.): 50,00 грн. 25,00 грн. 25,00 грн. у т.ч.ПДВ

Обмін не придатних до обігу (старих та деформованих) 

грошових білетів/монет на придатні до обігу грошові 

білети/монети (монети тільки національної валюти)

- національна валюта тариф не передбачено тариф не передбачено тариф не передбачено без ПДВ

- іноземна валюта 1 10,00 % від суми 10,00 % від суми 10,00 % від суми без ПДВ

3.6.
Приймання на дослідження щодо справжності таплатіжності 

сумнівних банкнот (монет) національної валюти
0,1 % від суми 0,1 % від суми 0,1 % від суми без ПДВ

Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР:

- до 20 000,00 доларів США 1 0,50% 0,20% 0,10% без ПДВ

- від 20 000,01 до 50 000,00 доларів США 1 0,40% 0,15% 0,10% без ПДВ

- понад 50 000,01 доларів США 1 0,30% 0,10% 0,10% без ПДВ

- обов’язковий продаж валюти 0,1 % від суми в гривні 0,1 % від суми в гривні 0,1 % від суми в гривні без ПДВ

4.2.
Заповнення на прохання клієнта заяви на 

конверсію/купівлю/продаж валюти на УМВР
25,00 грн. 25,00 грн. 25,00 грн.

4.3.
Комісія за термінове виконання доручення клієнта з 

купівлі/продажу валюти на УМВР

за домовленістю сторін 

(з урахуванням витрат 

банку)

за домовленістю сторін (з 

урахуванням витрат 

банку)

за домовленістю сторін (з 

урахуванням витрат 

банку)

без ПДВ

4.4.

Конверсія (в т.ч. з позичкового рахунку) безготівкових коштів 

між валютами 1 групи згідно з класифікатором іноземних 

валют НБУ

0,2 % від суми конверсії 

(в гривні по курсу НБУ)

0,1 % від суми конверсії 

(в гривні по курсу НБУ)

0,1 % від суми конверсії 

(в гривні по курсу НБУ)
без ПДВ

4.5.
Авансове зарахування гривні від продажу валюти, від суми в 

гривні
0,05% 0,05% 0,05% без ПДВ

4.6.
Укладення форвардного договору на купівлю/продаж/обмін 

іноземної валюти на умовах «форвард» з поставкою валюти 
1 0,50% 0,50% 0,50% без ПДВ

5.1. РКО зарплатного проекту (% від фонду) - 0,30% 0,10% без ПДВ

5.2. Обслуговування БПК в рамках зарплатного проекту -

відповідно до тарифів 

Банку по БПК для 

фізичних осіб

відповідно до тарифів 

Банку по БПК 

дляфізичних осіб

-

6.1. Депозитарні послуги зберігача депозитарної установи

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

без ПДВ

7.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням Клієнтів

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

відповідно до тарифів, 

затверджених 

Правлінням Банку по 

даному продукту

без ПДВ

8.1. Надання згоди на обслуговування кредитів від нерезидентів 2 500,00 грн. (разово) 2 500,00 грн. (разово) 2 500,00 грн. (разово) без ПДВ

8.2.
Внесення змін до реєстраційного свідоцтва за кредитами від 

нерезидентів

2 500,00 грн. 

(за кожну зміну)

2 500,00 грн. 

(за кожну зміну)

2 500,00 грн.

(за кожну зміну)
без ПДВ

8.3. Щомісячна комісія за супроводження кредиту від нерезидента 500,00 грн. 500,00 грн. 500,00 грн. без ПДВ

8.4.
Надання довідки для переведення кредиту на обслуговування в 

інший банк
2 500,00 грн. 2 500,00 грн. 2 500,00 грн. без ПДВ

3.2.

2.7.

3.5.

4. ОПЕРАЦІЇ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ТА КОНВЕРСІЙНІ  ОПЕРАЦІЇ

4.1.

3. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ

6. ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ

7. БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ



9.1. Відкриття акредитиву на умовах покриття коштами клієнта

0,5 % від суми 

акредитиву, мін 100,00 

USD

0,5 % від суми 

акредитиву, мін 100,00 

USD

0,5 % від суми 

акредитиву, мін 100,00 

USD

без ПДВ

Внесення змін в умови акредитиву:

- збільшення суми акредитиву

0,2 % від суми 

збільшення,мін 100,00 

USD

0,2 % від суми 

збільшення,мін 100,00 

USD

0,2 % від суми 

збільшення,мін 100,00 

USD

без ПДВ

- пролонгація акредитиву
0,2 % від суми операції, 

мін 100,00 USD

0,2 % від суми операції, 

мін 100,00 USD

0,2 % від суми операції, 

мін 100,00 USD
без ПДВ

- інші види змін, в т.ч. анулювання акредитиву 100,00 USD 100,00 USD 100,00 USD без ПДВ

9.3. Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву

0,2 % від суми 

документів, мін 100,00 

USD, макс 2000,00 USD

0,2 % від суми 

документів, мін 100,00 

USD, макс 2000,00 USD

0,2 % від суми 

документів, мін 100,00 

USD, макс 2000,00 USD

без ПДВ

9.4. Комісія за надання документів з розбіжностями 50,00 USD 50,00 USD 50,00 USD без ПДВ

9.5. Переказ трансферабельного акредитиву 0,3 %, мін 300,00 USD 0,3 %, мін 300,00 USD 0,3 %, мін 300,00 USD без ПДВ

9.6. Попереднє авізування акредитиву 50,00 USD 50,00 USD 50,00 USD без ПДВ

9.7. Авізування акредитиву
0,1 %, мін 50,00 USD макс 

500,00 USD

0,1 %, мін 50,00 USD макс 

500,00 USD

0,1 %, мін 50,00 USD макс 

500,00 USD
без ПДВ

9.8. Авізування змін до умов акредитиву 50,00 USD 50,00 USD 50,00 USD без ПДВ

Відправка документів по акредитиву

- за межі України 50,00 USD 50,00 USD 50,00 USD без ПДВ

- в межах України 50,00 грн. 50,00 грн. 50,00 грн. без ПДВ

9.10.
Відправлення додаткових запитів, повідомлень по системі 

електронного зв’язку (SWIFT)
30,00 USD 30,00 USD 30,00 USD без ПДВ

9.11. Інкасо

9.11.1. Відправлення документів по інкасо 0,1 % мін 100,00 USD 0,1 % мін 100,00 USD 0,1 % мін 100,00 USD без ПДВ

9.11.2.
Отримання та передача документів по інкасо клієнту проти 

платежу з виконанням останнього
0,1 % мін 100,00 USD 0,1 % мін 100,00 USD 0,1 % мін 100,00 USD без ПДВ

9.11.3. Внесення змін до умов інкасо/авізування змін/анулювання 50,00 USD 50,00 USD 50,00 USD без ПДВ

10.1.

Надання довідок та виписок про стан поточної заборгованості 

позичальника та про погашення заборгованості, в тому числі 

надання дозволу на зняття обтяження із забезпечення

500 грн. за 1 документ 500 грн. за 1 документ 500 грн. за 1 документ без ПДВ

11.1.
Надання консультаційних послуг юридичним і фізичним 

особам в різних галузях права
за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.2. Складання пакета установчих документів юридичним особам за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.3. Редагування наданих    Клієнтом установчих документів за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.4. Складання господарських договорів за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.5. Редагування наданих Клієнтом договорів за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.6. Ведення претензійно-позовної роботи за окремою угодою за окремою угодою за окремою угодою у т.ч.ПДВ

11.7.
Складання звичайної форми договорів забезпечення для 

клієнтів
120,00 грн. 120,00 грн. 120,00 грн. у т.ч.ПДВ
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9. ДОКУМЕНТАРНІ НЕРИЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ 4

9.2.

10. АКТИВНІ (КРЕДИТНІ) ОПЕРАЦІЇ 5

9.9.

11. ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Плата не стягується, якщо протягом поточного місяця за рахунками не було здійснено розрахунково-касових операцій

ПРИМІТКИ:

У випадку, якщо надані послуги не обумовлені в цих Тарифах, застосовуються комісії, розмір яких узгоджується між сторонами

Комісійна винагорода, що розрахована у валюті, сплачується в гривні по курсу НБУ на день здійснення операції

Недіючим вважається рахунок, по якому впродовж останніх 360 днів Клієнтом не проводилось жодних операцій. З дати визнання рахунку недіючим припиняється

стягнення абонплати за пакети РКО та стягується плата згідно даного пункту Тарифів. Якщо залишку на рахунку недостатньо для списання комісії, її розмір

встановлюється в розмірі залишку на рахунку

Додатково до тарифу Клієнт сплачує комісію банків-кореспондентів

Комісійна винагорода розраховується в доларах США або в валюті операції та сплачується у день відкриття акредитиву в гривні по курсу НБУ на день сплати

Комісійна винагорода за активними операціями встановлюються індивідуально Кредитним комітетом Банку

Плата стягується починаючи з місяця, що слідує за місяцем відкриття рахунку (за рахунки у всіх валютах в рамках одного пакету)

Тариф включає плату за випуск та обслуговування необмеженої кількості банківських платіжних карток для юридичних осіб. Інші операції, здійснені за допомогою 

банківських платіжних карток для юридичних осіб сплачуються згідно Тарифів по обслуговуванню банківських платіжних карток для юридичних осіб


