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Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування юридичних осіб (крім банків) в Регіональному відділенні в
м.Київ, Відділенні №1 у м. Київ, відділення №1 у м.Вишневе без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських днів/
2
терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок в
системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

0,5%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи
Тарифи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на обслуговування юридичних осіб (крім банків) в відділеннях в м.Запоріжжя,
Бердянськ без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
днів/терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період
Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
для Регіонального відділення у м. Запоріжжя, Відділення №1 у м. Запоріжжя,
Відділення №2 у м. Запоріжжя, Відділення №3 у м. Запоріжжя, Відділення
3.1.1.
№6 у м. Запоріжжя, Відділення №8 у м. Запоріжжя, Відділення №9 у м.
Запоріжжя, Відділення №16 у м. Запоріжжя
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
3
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки для здійснення платежів від юридичних осіб на поточні
3.4.
рахунки фізичних осіб
для Регіонального відділення у м. Запоріжжя, Відділення №1 у м.
Запоріжжя, Відділення №2 у м. Запоріжжя, Відділення №3 у м. Запоріжжя,
3.4.1.
Відділення №6 у м. Запоріжжя, Відділення №8 у м. Запоріжжя, Відділення
№9 у м. Запоріжжя, Відділення №16 у м. Запоріжжя
Приймання благодійних внесків для зарахування на рахунок БФ «Електра»
3.5
в рамках договору - доручення між Банком та БФ «Електра»
Приймання готівки від юридичних осіб для її зарахування на рахунки
юридичних осіб – клієнтів Банку: ТОВ «Восток – Авто», ТОВ «Алекс3.6
авто», ТОВ «Лион – Авто», ТОВ «Град Авто», ТОВ «Стан Авто», ТОВ
«Бриллиант Авто», ТОВ «ВОСТОК АВТОМИР»
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
4
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності
Обмін банкнот одних номіналів на банкноти інших номіналів (крім обміну
5
непридатних банкнот на придатні) від суми 5000,00 грн
6 Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
7 Обмін банкнот на розмінну монету
8 Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
9
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.
10.1 Приймання готівки від юридичних 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
10 автотранспортного засобу
10.2 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.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1%, мин. 12,00 грн макс 1000,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

1 % від суми, мін. 5,00 грн.
1%, мин. 12,00 грн макс 1000,00 грн
0,5% від суми
0,2% від суми,
мін 10,00 грн макс 200,00 грн
Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми мін. 50 грн.
1,0% від суми
25,0 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%
1,2 % від суми платежу, мін.14,00 грн.

30,00 грн.

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
на обслуговування юридичних осіб (крім банків)
в Регіональному відділенні в м. Дніпро, відділенні №1 у м. Кривий Ріг
без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями
розрахунково- касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через
2
2.1.
касу банку протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання
заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
днів / терміново в день подання заяви:
2.2.
- на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде
3.1. здійснено платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний
рахунок в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби
3.2. для здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення
податкового боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки для її зарахування на рахунки юридичних осіб
3.4. клієнтів банку/ для здійснення переказу за межі банку, без відкриття
рахунку, з використанням програмного забезпечення «Абонент»
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1% , мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

1,50 грн.
Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи

Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у відділенні в м. Дніпрорудний на обслуговування юридичних осіб (крім банків)
без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування, які здійснюються клієнтом через касу Банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
2.2. днів / терміново в день подання заяви:
- на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або торгівельної виручки
на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі відсутності договору
доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено платіж), крім
3.1. випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки для здійснення платежів від юридичних на поточні
3.4.
рахунки фізичних осіб
Приймання готівки для здійснення переказу за межі Банку без відкриття
3.5.
рахунку для здійснення платежів на поточні рахунки Запоріжжяобленерго
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1,5%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

1 % від суми, мін. 5,00 грн.
1,5% мін. 3,00 грн.
Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" в м. Пологи на обслуговування юридичних осіб (крім банків) без відкриття
поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
днів/терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки для поповнення рахунку мобільного оператора, без
3.3.
відкриття рахунку
Приймання готівки для здійснення платежів від юридичних осіб на поточні
3.4.
рахунки фізичних осіб
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми
1,00 грн. за кожний платіж
1 % від суми, мін. 5,00 грн.
Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми
1,0% від суми
25,0 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування юридичних осіб (крім банків) в Регіональному відділенні в м.
Кременчук, Відділенні №1 у м. Кременчук, Відділенні №2 у м. Кременчук, Відділенні №3 у м. Кременчук, Відділенні
№4 у м. Кременчук, Відділенні №1 у м. Горішні Плавні, Відділенні №2 у м. Горішні Плавні, Відділенні №3 у м.
Горішні Плавні без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
днів/терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або торгівельної виручки
на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі відсутності договору
доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено платіж), крім
3.1. випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності .
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

Згідно рішення Тарифного комітету
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1 000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування юридичних осіб (крім банків) без відкриття поточного
рахунку в регіональному відділенні у м.Львів
№ п/п
Операція (послуга)
1. Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2.
днів/ терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності.
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

Згідно рішення Тарифного комітету.
1,0% від суми
1,0% від суми
25,0 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

Публічні тарифи
Тарифи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відділення в м.Мелітополь на обслуговування юридичних осіб (крім банків) без
відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
днів/терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.3.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки для здійснення платежів від юридичних осіб на поточні
3.4.
рахунки фізичних осіб
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності .
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

1%, мин. 5,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми

1,00 грн. за кожний платіж

1 % від суми, мін. 5,00 грн.
Згідно рішення Тарифного комітету.
1,0% від суми
1,0% від суми
25,0 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком

Публічні тарифи
Тарифи АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" на обслуговування юридичних осіб (крім банків) Регіонального відділення в
м.Суми, Відділення № 1 у м. Суми, Відділення №3 у м.Суми, Відділення №4 у м.Суми, Відділення №7 у м.Суми,
Відділення №1 у м.Лебедин, Відділення №1 у м.Ромни без відкриття поточного рахунку
№ п/п
Операція (послуга)
1 Розшук коштів, неправильно відправлених з вини Платника
Надання довідок, копій (дублікатів) документів, за операціями розрахунково2.1. касового обслуговування , які здійснюються клієнтом через касу банку
протягом 3-х банківських днів / терміново в день подання заяви
Надання інформації про офіційний курс гривні до іноземних валют, що
встановлений НБУ та комерційний курс Банку, протягом 3-х банківських
2
днів/ терміново в день подання заяви:
2.2. - на певну дату
- за період

3

4
5
6
7
8
9

Приймання готівки для здійснення платежів на рахунки юридичних та
фізичних осіб – субєктів господарської діяльності, або
торгівельної виручки на власні поточні рахунки в інших Банках (в разі
відсутності договору доручення з особою, на рахунок якої буде здійснено
3.1. платіж), крім випадків:
а) внесення готівкою на рахунок для формування статутного фонду
господарського підприємства
б) приймання готівки від клієнта Банку для її зарахування на власний рахунок
в системі АКБ «ІНДУСТІАЛБАНК»
Приймання готівки, вилученої органами державної податкової служби для
3.2. здійснення платежу на рахунок держказначейства в погашення податкового
боргу платника податку
3.3 Приймання готівки для здійснення платежів за послуги ДАІ
Приймання готівки, без відкриття рахунку, для:
- поповнення рахунку мобільного оператора та оплати Internet, на користь
наступних постачальників послуг: ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» (Life),
3.4.
Peoplenet, Воля-Кабель, Utel (ТриМоб), FreshTEL, CDMA ukraine, ТОВ
«Інтертелеком»;
- поповнення електронного гаманця ТОВ «ГлобалМані».
Приймання готівки від фізичних осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів
господарювання для здійснення платежів на рахунки юридичних осіб за товари,
послуги та ін. за договорами доручення, укладеними з суб’єктами господарської
діяльності .
Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу
Обмін монет одного номіналу на монети іншого номіналу
Обмін банкнот на розмінну монету
Купівля та продаж банківських металів (зливків та монет)
Вартість зберігання банківських металів у сховищі банку:
- вага до 0,5 кг.
- вага від 0,5 кг.

Вартість операції (послуг)
50,00 грн.
30,00 грн. / 60,00 грн. за документ

20,00 грн., (без ПДВ) / 40,00 грн, (без ПДВ) (за документ)
20,00 грн. (без ПДВ) / 40,00 грн. (без ПДВ) (за кожний день)
(мах. 150,00 грн., (без ПДВ) / 300,00 грн. (без ПДВ))

0,8%, мин. 3,00 грн макс 500,00 грн

1,00 грн. незалежно від суми
7,00 грн. незалежно від суми за одним кодом платежу

1,00 грн. за кожний платіж

Згідно рішення Тарифного комітету.
1,0% від суми
1,0% від суми
25,00 грн. за 1000 монет
Згідно щоденного внутрішньобанківського розпорядження
0,60 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%
0,90 грн/день, у т.ч. ПДВ 20%

* Пункти по металах використовуються лише в тарифах тих відділень, які ці послуги надають.
Примітки.
Публічні тарифи застосовуються в разі виконання операцій через касу Банку як суб’єктами господарювання, що не мають
поточного рахунку в банку, так і клієнтами Банку в разі здійснення операцій, що не пов`язані з рухом коштів за поточним
рахунком.

