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

Операція (послуга)

Національна валюта

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

ІI. Операції без відкриття поточного рахунку
Здійснення платежів
(крім платежів на користь одержувачів зазначених у розділі "Здійснення платежів на окремих одержувачів")

1

2

в EUR: 1,00 % від суми переказу, мін 30
EUR

Приймання готівки для здійснення переказу на рахунки юридичних, фізичних
осіб, фізичних осіб-підприємців , з якими не укладено договір про приймання
платежів, крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства;
б) приймання готівки для здійснення переказів в межах системи АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» на погашення кредиту, процентів та інших зобов’язань
по кредитному договору.

1% від суми, мін. 8,00 грн., макс.
1000,00 грн

Приймання готівки для її зарахування на рахунки юридичних осіб, фізичних
осіб, фізичних осіб - підприємців в разі наявності між банком та одержувачем
платежу договору про приймання платежів, в якому передбачена сплата комісії
особою, що здійснює платіж.

0,5% від суми, мін. 5,00 грн.*

в інших валютах 1-ї категорії: 1,00%
від суми переказу, мін 35 USD
в RUB: 2,00 % від суми переказу, мін
300 RUB

Згідно з тарифами на переказ

Приймання готівки для здійснення переказу на рахунки юридичних, фізичних
осіб, фізичних осіб-підприємців , з якими укладено договір про приймання
3
3,00 грн. за один платіж
платежів (у разі відсутності в договорі заборони на отримання комісійної
винагороди з платника).
* Для платежів за договорами на приймання платежів, укладених до введення в дію цього тарифу застосовується тариф, зазначений у відповідному договорів на
приймання платежів.

Здійснення платежів на окремих одержувачів (комісія, що сплачується платником)
4

5

на користь КП ГІОЦ, ПАТ "Київенерго", ТОВ "ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ" та
ТОВ "Теплопостачсервіс"

0,5% від суми платежу, мін. 3,00
грн.

на користь ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», ПАТ «Запоріжжяобленерго», КП
«Наше місто», ТОВ «Умвельт Україна» ПАТ «Укртелеком» (в т.ч регіональних
філій ПАТ "Укртелеком"), ОКВП «Дніпро-Кіровоград» , Ренійське УЕГГ ПАТ
1% від суми платежу, мін. 3,00 грн.
"Одесагаз", ПАТ "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго", ПАТ
«Черкасиобленерго», ВАТ "Кіровоградгаз", ВП «Знам’янське БМЕУ-3»,
Херсонський БМУ-4, Херсонська дистанція сигналізації та зв’язку, ТОВ "ІНТЕРКАМ", ТОВ "ВІННИЦЯГАЗЗБУТ", ПрАТ "ДАТАГРУП", ТОВ "ДАТАГРУП
МЕДІА", КП "Житлосервіс", КП "Екосервіс", ПАТ "Рівнеобленерго", ПАТ
"Рівнегаззбут", ТОВ "Коломия 911"

-

-

6

за послуги по обслуговування домофонів

1% від суми платежу, мін. 3,00 грн.

-

7

на користь ОСББ за обслуговування будинків та прибирання території*
* за умови відсутності укладеного договору на приймання платежів з ОСББ
(об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків).

1% від суми платежу, мін. 3,00 грн.

-

8

Оплата комунальних платежів за системою «Комунальні платежі» ПК НВП
«ВАС» м. Кременчук

4,00 грн. за кожний рахунок квитанцію

-

9

Оплата комунальних платежів в системі «Комунальні платежі» м. Горішні
Плавні

4,00 грн. за кожну квитанцію

-

10

за програмним забезпеченням "Абонент"

11

ТОВ «Восток – Авто», ТОВ «Алекс-авто», ТОВ «Лион – Авто»,ТОВ «Град
Авто», ТОВ «Стан Авто», ТОВ «Бриллиант Авто», ТОВ «ВОСТОК
АВТОМИР», ТОВ «НАСК АВТО»

4,00 грн.
0,2% від суми платежу,
мін 10,00 грн
макс 200,00 грн

-

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

Операція (послуга)

Національна валюта

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

ІI. Операції без відкриття поточного рахунку
12

ТОВ фірма «Альфа – Плюс» та ТОВ «Альфа Сервіс»
13.2. за послуги ДАІ (м.Суми та Сумська область)

13

14

15

-

8,00 грн. за одним кодом платежу

-

13.2. повернення платежу за послуги ДАІ (м.Суми та Сумська обл.) Платнику
(повернення здійснюється на підставі заяви Платника та до моменту проведення
Банком операції з відправки платежу.) Сплата комісії здійснюється Платником
8,00 грн. за одним кодом платежу
до моменту повернення Платнику грошових коштів за платежем та комісією за
прийнятий платіж.
14.1 Приймання готівки від фізичних осіб для здійснення платежів на адресу
Регіонального сервісного центру МВС України в Запорізькій області,
Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України, транспортного податку, платежів до Пенсійного фонду при реєстрації
автотранспортного засобу, платежів до бюджету податку з доходу фізичних
14.2 Повернення платежу Платнику (повернення здійснюється на підставі заяви
Платника та до моменту проведення Банком операції з відправи платежу.)
Сплата комісії здійснюється Платником до моменту повернення Платнику
грошових коштів за платежем та комісією за прийнятий платіж.
за митне оформлення автотранспорту на рахунки Сумської митниці ДФС
(м.Суми та Сумська область)
на рахунки Казначейства до бюджетів усіх рівнів(м.Суми та Сумська область)

16

17

0,35 % від суми платежу, мін 10,00
грн. ., макс. 200,00 грн.

на користь ПАТ "Сумиобленерго", ТОВ "Сумигаз збут" , ПАТ по
газопостачанню та газифікаціїї "Сумигаз", ДП «Аква-сервіс» ПП «Еліпс», ДП
«Сток-сервіс» ПП «Еліпс» , ПП «Комунсервіс-А» , ПП «Комунсервіс-Д» , ПП
«Еліпс», ОСББ «Горького 109» , КП «Ромникомунтепло» РМР,ЛОСК "Два
лебедя" , АВЖБ "Добробут", КП "Будинкоуправління Черемушки", КП
"Водоканал КП Лебединської МР", КП "Лебединтеплоенерго" , "Лебединська
ЖЕК" , КП "Комбінат благоустрою" ТОВ "СІТБ", ТОВ "СІТБ ПЛЮС", ФОП
Череда Г.В., ФОП Череда О.Г. , ТОВ "Воля-кабель", ТДВ СК "Альфа-Гарант" та
організацій, де третьою стороною в договорі на приймання платежів виступає
Сумський розрахунковий центр

на рахунки юридичних осіб, відкриті в Конотопському регіональному
відділенні банку (та підпорядкованих йому відділеннях) .
18

19

на рахунки Профспілкових організацій підприємств залізничних галузей
відкриті в банку, на користь Відокремлений підрозділ ДТГО ПЗЗ Оздоровчий
табір "ЗОРЬКА"

20

ТОВ "МЕГА ДЕВОЛОПМЕНТ"

-

1,2 % від суми платежу, мін.14,00
грн.

-

30,00 грн.

-

0,8% від суми платежу, мін. 8,00
грн, макс. 500,0 грн.

-

0,8% від суми платежу, мін. 6,00 грн
, макс. 500,00 грн.

-

1,00 грн. за одну квитанцію.

до 10000,00 грн. - 0,5% від суми
платежу , мін 5 грн.
від 10000,01 до 50000,00грн.- 0,2%
від суми платежу
від 50000,01 грн. - 0,1% від суми
платежу.
6,00 грн. за один платіж
1% від суми, мін. 8,00 грн., макс.
500,00 грн

Операції з іноземною валютою, банківськими металами
20

Конвертація готівкової валюти (за комерційним крос-курсом банку)

21

Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)

22

Вартість зберігання банківських металів в сховищі Банку:
- вага до 0,5 кг.
Прийом виробів з дорогоцінних металів на інкасо (для проведення експертної
оцінки у незалежній лабораторії)

23

-

Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження

(Вартість послуг незалежної лабораторії + 10% від оціночної вартості за
результатами незалежної експертної оцінки) + ПДВ 20%

Довідки, виписки
24

Входить у вартість комерційного кроскурсу банку

Видача довідок про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку:

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

24

25

26
27

Операція (послуга)

Національна валюта

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

ІI. Операції без відкриття поточного рахунку
30,00 грн. (без ПДВ) за кожний документ

на певну дату
за період
Надання дублікатів касових та платіжних
документів пов’язаних з розрахунково-касовим

30,00 грн. за кожний день, мах. 150, 00 грн.(без ПДВ)
50,00 грн.

-

Інші послуги

Комісія за виконання операцій переводу боргу за кредитним договором на
іншого боржника
Відправлення повідомлень, що пов’язанні з уточненням платіжних реквізитів
або відкликання коштів до настання дати валютування

28

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

29

Перевірка готівкової валюти на справжність банкнот

30

Обмін банкнот одних номіналов на банкноти інших номіналів (крім обміну
непридатних банкнот на придатні) від суми 5000 грн.

31

Видача готівкових коштів з транзитного рахунку перерахованих в безготівковій
формі від юридичної особи на користь фізичної особи

500 грн., у т.ч. ПДВ 20%
10,00 грн.

250,00 грн.

100,00 грн.

250,00 грн.

0,6 грн. за купюру, мін. 6,00 грн.
0,5% від суми
мін. 50 грн.

1% від суми, мін. 20,00 грн.,

Примітки
* не застосовується при здійсненні операцій продажу валюти, переказаної з-за кордону на користь фізичної особи для виплати готівкою без відкриття рахунку»
Під «на момент проведення операції» розуміється час відображення операції у Операційному дні Банка.

