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Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб (крім операцій із застосуванням електронних
платіжних засобів)
Вартість операції (послуги)
№ п/п

Операція (послуга)

Національна валюта

Іноземна валюта
(грн. екв. суми за курсом НБУ на момент
проведення операції)

I. Операції з відкриттям поточного рахунку
Відкриття рахунку
1
1.1

1.2

Відкриття рахунку (крім випадків зміни в діючому законодавстві):
в національній та іноземній валюті (за виключенням рахунків, що відкриваються для
зарахування коштів з вкладів відкритих в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та процентів,
нарахованих на залишок по цим вкладам)

50,00 грн.

в іноземній валюті, у разі наявності у клієнта у відділенні АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК», де відкривається рахунок, діючого кредиту в такій же
іноземній валюті (тільки у разі відсутності вже відкритого рахунку в такій іноземній
валюті)

Входить до вартості комісії за користування кредитом

1.3

в банківських металах, у разі:

1.3.1

відсутності будь яких рахунків клієнта в межах відділення

60,00 грн.

1.3.2

наявності платіжної карти емітованої АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", або будь якого
відкритого рахунку клієнта в межах відділення

30,00 грн.

1.3.3

наявності депозитного рахунку в банківських металах або відкриття разом (в один
операційний день) з депозитним рахунком

1,00 грн.

2

Відкриття рахунку для зарахування переказів, що надійшли по системах грошових
переказів

Входить до вартості комісійної винагороди, що сплачується за
здійснення операцій по системі грошових переказів

3
4

Закриття рахунку
Внесення готівки на рахунок через касу Банка

5

Видача готівкових коштів

Входить до вартості відкриття рахунку
Входить до вартості відкриття рахунку

Готівкові операції
5.1

5.2

В валюті 1-ї категорії: 1 % від суми, мін 2
USD/EUR/CAD/CHF/GBP

отриманих в безготівковій формі
(крім сум кредитів, отриманих в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”,
перерахованих коштів з депозитних рахунків в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та
відсотки за ними; коштів, зарахованих в межах договорів АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
по виплаті сум заробітної плати, пенсій, соціальних виплат)

1% від суми, мін 10 грн.

В банківських металах: 1% від суми
В рос. рублях: 2 % від суми

Входить до вартості комісійної винагороди, що сплачується за
здійснення операцій по системі грошових переказів

які надійшли на рахунок по системах грошових переказів

5.3

отриманих від продажу банківських металів в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Входить до вартості відкриття рахунку

5.4

отриманих як плата (відсотки) за розміщеними фізичною особою в АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» депозитами в банківських металах

Входить до вартості відкриття рахунку

6

Перекази за межі Банку (без врахування переказів, що здійснюються за системами грошових переказів та переказів за системою дистанційного
обслуговування "Індустріал24"):

Здійснення платежів
6.1

в EUR: 1,00 % від суми переказу, мін 30
на рахунок в іншому банкуEUR, макс 250 EUR
власний або іншої фізичної
особи: 1% від суми , мін. 10 в інших валютах 1-ї категорії: 1,00% від
суми переказу, мін 35 USD, макс 250
грн. макс. 700 грн
USD
за межі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

6.2

6.3

Переказ коштів на рахунок автодилера, продавця нерухомості, продавця ТТВ або
послуг, страхової компанії (за відповідним кредитом, отриманим в АКБ
“ІНДУСТРІАЛБАНК”)
Перекази за межі АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за межі України (допомога родичам*)

на рахунок в іншому банку - в RUB: 2,00 % від суми переказу, мін 300
RUB
юридичної особи або
фізичної особи підприємця: 0,5%, мін 20
в банківських металах: 50 дол. США
грн. макс. 700 грн

30,00 грн.

-

-

0,5% від суми, мін. $30/30 EUR

Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб (крім операцій із застосуванням електронних
платіжних засобів)
Вартість операції (послуги)
№ п/п

Операція (послуга)

Національна валюта

Іноземна валюта
(грн. екв. суми за курсом НБУ на момент
проведення операції)
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7

Перекази в межах системи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (без врахування переказів, що здійснюються за системами грошових переказів та переказів
за системою дистанційного обслуговування "Індустріал24"):

7.1

На власні карткові, поточні, вкладні та кредитні рахунки клієнта (включаючи
транзитні рахунки для погашення кредиту, рахунки зі сплати відсотків та комісійної
винагороди)

7.2

На рахунки інших фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб - підприємців

Входить до вартості відкриття рахунку
Перекази в EUR: 0,1% від суми, мін 1
EUR, макс 25 EUR
0,1% від суми, мін 5 грн, Перекази в інших валютах 1-ї категорії та
банківських металах: 0,1% від суми, мін
макс 50 грн
1 USD, макс 35 USD
Перекази в RUB: 100 RUB

8
9

10

Повернення помилково зарахованих та нез'ясованих коштів

-

Згідно з тарифами на переказ

Відправлення повідомлень, що пов’язанні з уточненням платіжних реквізитів або
відкликання коштів до настання дати валютування

10,00 грн.

250,00 грн.

Розшук коштів, неправильно відправлених з вини клієнта
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”

10,00 грн.

250,00 грн.

Довідки, виписки
11
11.1

11.2

Видача документів, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням та обслуговуванням за іншими рахунками (крім карткових рахунків):
довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням та обслуговуванням за іншими рахунками (крім карткових рахунків):
надання інформації загальною сумою за весь період одним записом або з детальною
розбивкою (за день, за місяць, за рік, інший період), (за кожну довідку);

100,00 грн. за кожний документ

про наявність рахунків та їх стан, в разі відображення в довідці більш ніж 50
операцій за рахунками (за кожну довідку)

500,00 грн. за кожний документ

про наявність та стан заборгованості за кредитом

100,00 грн. за кожний документ

довідок про офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлений НБУ та комерційний курс Банку:
30,00 грн., (без ПДВ) за кожний документ

на певну дату

30,00 грн.(без ПДВ) за кожний день, мах. 150, 00 грн., (без ПДВ)

за період
11.3
11.4

дублікатів виписок з рахунків у разі втрати їх клієнтом

15,00 грн. за кожний документ

виписки з рахунків обліку заборгованості за кредитом або відсотками

30,00 грн. за кожний документ

12

Купівля/продаж безготівкової валюти

12.1

Купівля безготівкової валюти

12.1.1

Купівля безготівкової валюти (крім випадків зазначених у п.12.1.2. та 12.1.3)

12.1.2

Купівля безготівкової валюти з метою виконання зобов'язань за кредитними
договорами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», що укладені на відділенні, яке на час
проведення операції вже не діє, та у даному населеному пункті відсутні інші
відділення Банку

Операції з іноземною валютою, банківськими металами

12.1.3
12.2
13
13.1

13.2
14

15
16

0,6% від витраченої суми

-

0,01% від витраченої суми

за рахунок кредитних коштів по операції зміни валюти кредиту
Продаж безготівкової валюти
Конвертація валюти:

-

безготівкової

-

0,4% від суми для конвертації, мін. 10
USD за курсом НБУ на дату проведення
операції

готівкової (за комерційним крос-курсом банку)

-

Входить у вартість комерційного кроскурсу банку

20,00 грн. за кожне
повідомлення

-

Письмове повідомлення отримувача про надходження на його адресу коштів та дату
їх валютування, якщо дата валютування не збігається з датою отримання коштів
банком
Видача з поточного рахунку банківських металів, отриманих як плата (відсотки) за
розміщеними фізичною особою в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» депозитами в
банківських
металах металів
Купівля банківських

0,01% від витраченої суми
0,6% від отриманої суми

Входить у вартість відкриття рахунку
Входить у вартість відкриття рахунку

Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування фізичних осіб (крім операцій із застосуванням електронних
платіжних засобів)
Вартість операції (послуги)
№ п/п

Операція (послуга)

Національна валюта

Іноземна валюта
(грн. екв. суми за курсом НБУ на момент
проведення операції)
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Входить у вартість відкриття рахунку

Продаж банківських металів

Інші послуги
18

Комісія за обслуговування неактивного рахунку **

19

Оформлення довіреності на розпорядження власним (-ми) рахунком (-ами)

10,00 грн./ 1,00 $/ 1,00 €/ 1,00 £/ 100 RUB за місяць ***, без ПДВ ****

20

Комісія за обслуговування поточного рахунку в банківських металах з фізичною
поставкою *****

21

Комісія за перевірку документів та надсилання електронного запиту для отримання
індивідуальної е-ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій

100 грн. , (Без ПДВ)
Дорівнює різниці між курсом продажу зливку меншої маси, що
видається, та курсом продажу зливку більшої маси, що було внесено
на рахунок раніше, згідно «Розпорядження про встановлення курсів
купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою у
вигляді зливків» (на дату видачі зливків з рахунку), помножена на
масу зливків, що видається, але не менше 100 грн. Без ПДВ
2500,00 грн. (в тому рахунку ПДВ - 416 грн. 67 коп)

Примітки
*- термін "родичі" застосовується у розумінні як визначено у «Правилах здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними
неторговельними операціями та їх виплати в Україні», затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496
** Неактивний рахунок - це рахунок, по якому рух коштів (окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій Банку та операцій по зарахуванню процентів)
був відсутній протягом більше ніж 365,00 днів поспіль. Комісія застосовується до неактивних рахунків на яких є залишок коштів та за якими Договором
банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб (назва Договору може відрізнятися від вказаної) передбачено:
1) право Банку змінювати тариф в односторонньому порядку, без погодження з власником рахунку;
2) право Банку здійснювати списання з рахунку будь-якої заборгованості клієнта перед Банком та застосування на момент списання комісії діючих на момент
списання тарифів;
Комісійна винагорода за обслуговування неактивного рахунку не застосовується до рахунків, на які накладено арешт.

*** У разі, якщо залишку коштів на рахунку недостатньо для сплати, вартість операції встановлюється у розмірі такого залишку.
**** Комісія за конвертацію входить у вартість супроводження поточного рахунку, по якому рух коштів(окрім операцій по списанню (стягненню) будь-яких комісій
Банку та операцій по зарахуванню процентів) був відсутній протягом більше ніж 365,00 днів підряд. Вартість послуги (тарифу), що виражена в гривневому
еквіваленті до іноземних валют визначається наступним чином: сума в національній валюті України, отримана від продажу іноземної валюти для сплати комісійної
винагороди Банку, мінус 1,5%.
***** Комісія сплачується при отриманні банківських металів з фізичною поставкою зливками іншої маси ніж були внесені клієнтом на вкладний/поточний рахунок
з фізичною поставкою.
При виникненні додаткових комісій банків-кореспондентів, ці витрати сплачуються клієнтом додатково.
В випадку виникнення поштових витрат, вартість послуги збільшується на суму поштових витрат, плюс ПДВ 20%.
Пункти по металах, драгметалах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Під «на момент проведення операції» розуміється час відображення операції у Операційному дні Банка.

