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Тарифи АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» на обслуговування юридичних осіб (крім банків), в т.ч. їх
представництв, фізичних осіб – суб`єктів господарювання, фізичних осіб, що займаються
професійною діяльністю
I. Документарні операції
№
п/п

1

2

Варстість операції (послуги) (грн. екв. суми за курсом НБУ(на момент
проведення операції)

Операція (послуга)
Акредитиви в національній валюті
1.1. Передавізування акредитиву
1.2. Авізування акредитиву
Відкриття акредитиву
1.3. 1.3.1. до 1 000 000,00 грн.
1.3.2. понад 1000 000,00 грн.
1.4. Підтвердження акредитиву
1.5. Збільшення суми підтвердженого акредитиву
1.6. Зміна інших умов акредитиву
1.7. Трансфер акредитиву
1.8. Акцепт трат
1.9. Документарна комісія:
1.10. Авізування змін до акредитиву
1.11. Анулювання акредитиву
1.12. Документарні розбіжності (за кожну розбіжність)
1.13. Збільшення суми акредитиву
1.14. Оформлення договору на відкриття непокритого акредитиву
Акредитиви в іноземній валюті
2.1. Передавізування акредитиву
2.2. Авізування акредитиву
2.3. Відкриття акредитиву
2.4. Підтвердження акредитиву
2.5. Збільшення суми підтвердженого акредитиву
2.6. Трансфер акредитиву
2.7. Акцепт трат
2.8. Пролонгація акредитиву
Документарна комісія:
2.9. 2.9.1 акредитив дійсний в іншому банку (за кожен лот)
2.9.2 акредитив дійсний в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
2.10. Зміна інших умов акредитиву
2.11. Авізування змін до акредитиву
2.12. Анулювання акредитиву
2.13. Оплата по пред'явленню документів
2.14. Документарні розбіжності (за кожну розбіжність)
Контроль за термінами сплати по акредитивах з відстрочкою
2.15.
платежу
2.16. Збільшення суми непідтвердженого акредитиву
2.17. Оформлення договору на відкриття непокритого акредитиву

100,00 грн.
510,00 грн.
0,35% від суми акредитиву, мін. 500,00 грн.
0,35% від суми акредитиву, макс. 6 000,00 грн.
0,35% від суми акредитиву, мін. 500,00 грн.
0,35% від суми збільшення акредитиву
200,00 грн.
0,1% від суми акредитиву
0,1% від суми тратти
0,35% від суми, мін. 500,00 грн. макс. 6 000,00 грн
100,00 грн.
500,00 грн.
100,00 грн.
0,35% від суми збільшення акредитиву
600,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
50,00$
0,2% від суми, мін. 100,00 $ макс. 3 000,00 грн.
0,2 % від суми акредитиву, мін. 100,00 $, макс. 1 000,00 $
0,2 % від суми акредитиву, мін. 100,00 $, макс. 1 000,00 $
0,2 % від суми збільшення акредитиву, мін. 100,00 $, макс. 1 000,00 $
0,1 % від суми акредитиву, мін. 50,00 $, макс. 500,00 $
0,1 % від суми трати, мін. 50,00 $, макс. 500,00 $
100,00$
100,00$
0,2% від суми, мін.100,00 $ макс. 1 000,00 $
30,00$
50,00$
50,00$
0,2% від суми платежу, мін. 20,00$, макс. 25,00$
50,00$
100,00$
0,2 % від суми збільшення акредитиву, мін. 100,00 $, макс. 1 000,00 $
600,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%

Гарантії в національній валюті
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3.1. Розгляд документів до надання гарантії
3.2. Перевірка документів по гарантії
Надання гарантії:
3.3. 3.3.1 з грошовим покриттям
3.3.2 без грошового покриття
3.4. Оформлення вимоги платежу
3.5. Внесення змін, анулювання гарантії
3.6. Попереднє авізування гарантії
3.7. Авізування гарантії
3.8. Авізування змін умов гарантії
3.9. Запит у банк – емітент за вимогою клієнта

150,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
100,00 грн.
0,35% від суми гарантії, мін. 300,00 грн.
Згідно рішення КІК або Правління Банку
150,00 грн.
100,00 грн.
50,00 грн.
200,00 грн.
50,00 грн.
150,00 грн.

1

3.10. Перевірка дійсності гарантії
3.11. Оформлення договору про надання непокритої гарантії

120,00$, у т.ч. ПДВ 20%
600,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%

Гарантії в іноземній валюті
4.1. Розгляд документів до надання гарантії
4.2. Перевірка документів по гарантії
Надання гарантії:
4.3. 4.3.1. з грошовим покриттям
4.3.2. без грошового покриття
4.4. Оформлення вимоги платежу
4.5. Внесення змін, анулювання гарантії
4.6. Попереднє авізування гарантії
4.7. Авізування гарантії
4.8. Авізування змін умов гарантії
4.9. Запит у банк – емітент за вимогою клієнта
4.10. Перевірка дійсності гарантії
4.11. Оформлення договору про надання непокритої гарантії
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120,00$, у т.ч. ПДВ 20%
50,00$
0,2 % від суми гарантії, мін. 100,00 $, макс. 1 000,00 $
Згідно рішення Правління Банку
50,00$
50,00$
50,00$
50,00 $
25,00 $
30,00 $
120,00$ у т.ч. ПДВ 20%
600,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%

Інкасо
Документарне інкасо проти платежу
Документарне інкасо проти акцепту
Документарне інкасо проти інкасування акцептів та чистих тратт
Документарне інкасо проти надання чистих тратт для акцепту
Передача документів без оплати
Передача товару, у випадку відправлення його на адресу банку
Зміни інструкцій документарного інкасо
Несплата клієнтом документів і/або векселя за документарним
5.8.
інкасо
5.9. Виконання платежу з відстрочкою за документарним інкасо
Прийом, перевірка і відправлення платіжних документів по
5.10.
чистому інкасо

0,2 % від суми, мін. 70,00$
0,2 % від суми, мін. 70,00$
0,2 % від суми, мін. 70,00$
0,2 % від суми, мін. 70,00$
100,00$
100,00$
100,00$

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
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100,00$
50,00$
50,00 $
Фактичні витрати, понесені банком при списанні комісії
банка-нерезидента + 30,00$

Комісія за обслуговування розрахункової операції
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Відправлення телекомунікаційних повідовлень:
7.1. за допомогою телексу
20,00$
7
за допомогою системи SWIFT:
7.2. 7.2.1 до 10 повідомлень
50,00$
7.2.2 більше 10 повідомлень
5,00$ за кожне повідомлення
Примітки до р. ІІ. Документарні операції
У випадку виникнення поштових витрат, вартість обслуговування збільшується на суму поштових витрат, плюс ПДВ 20%.
Під «на момент проведення операції» розуміється час відображення операції у Операційному дні Банка.

II. Операції з цінними паперами
№ п/п

Операція (послуга)

Вартість операції (послуги)

Комісійна винагорода за авалювання векселів:
1.1.1. ліміт до 5 000 000,00 грн.
1.1.2. ліміт понад 5 000 000,00 грн.

від 0,2 % від суми проавальованих векселів
від 0,15 % від суми проавальованих векселів
1.
0,06% від номінальної вартості повернутого проавальованого векселя в т.ч.
1.2. Комісійна винагорода за повернуті Клієнтом проавальовані
ПДВ 20 %, але не більше ніж 48,00 грн. в т.ч. ПДВ 20 %, за кожний
*
векселі, що підлягають анулюванню
анульований вексель
2. Доміциляція векселів
1 % від суми векселя, мін. 100,00 грн.
{1,2% від суми векселя, мін. 120,00 грн.+компенсація
3. Інкасування векселів
витрат банку на інкасування}, у т.ч. ПДВ 20%
Надання комісійних (брокерських) та ділерських послуг по торговлі або управлінню цінними паперами для юридичних осіб:
1.1.

4. 4.1.
4.2.

- резидентів

1% від суми угоди, мін. 500,00 грн., макс. 10 000 грн.

- нерезидентів

1 % від суми угоди, мін. 500,00 $, макс. 2 000,00 $
1,92 грн. в день за кожен екземпляр цінних паперів, мін. 60.00 грн. в місяць,
у т.ч. ПДВ 20%

5. Зберігання цінних паперів
Надання послуг щодо виконання функцій розрахункової палати:
для пред'явників (векселетримачів) векселів:
6.1.

6.1.1.

10% від повної суми пред’явлених векселів, мін. 550,00 грн. + (компенсація
витрат Банку в т.ч. ПДВ 20%)
1,60 грн. в день за кожен екземпляр цінних паперів, мін. 50,00 грн. в місяць

прийняття векселя для пред’явлення

6.

6.1.2
зберігання векселів до настання строку платежу
для платників по векселях
за послуги розрахункової палати (у разі укладання
6.2.1
договору)
Надання комісійних (брокерських) та дилерських послуг при
7.
скуповуванні акцій у фізичних осіб за дорученням юридичних осіб
6.2.

0.6% від повної суми пред’явлених в Банк-розрахункову палату векселів,
мін. 120.00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
15% від обсягу угоди

* У випадку анулювання векселів тарифи визначені п.п.1.1. „Комісійна винагорода за авалювання векселів” не застосовується.

2

IІІ. Кредитні операції юридичних осіб *
Вартість операції (послуги)
Операція (послуга)

1.

2.

3.

Національна валюта

Підготовка та розгляд пакету документів на отримання фінансування***

10 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%

Прийняття рішення про отримання фінансування протягом 10 робочих днів
з дати подачі позичальником повного пакету документів, відповідно до
«Переліку документів, необхідних для розгляду питання про надання
кредиту
в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” та за умови
відповідей
позичальника на запити щодо надання додаткових документів/інформації,
які надані позичальнику протягом 5 днів з дати подачі повного пакету
документів.****
Оформлення договору овердрафту / продовження терміну дії договору
овердрафту (крім договорів під заставу майнових прав на депозит,
розміщений в Банку).*****
Оформлення кредитного договору/ продовження терміну дії кредитного
договору (крім кредитів під заставу майнових прав на депозит, розміщений
в Банку)*****

4.

5.
6.

7

8.

9.

10.

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

30 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%

Від 1,00% від розміру встановленого ліміту кредитування, мін.1
500,00 грн.
В залежності від суми кредиту або розміру встановленого ліміту
кредитування:
- до 500 000,00 грн.(в іноземній валюті – гривневий екв.) - від 0,8 %
від суми кредиту (ліміту кредитування),
мін. 1 500,00 грн.,
- від 500 000 грн. (включно) до 1 000 000,00грн. (в іноземній валюті
– гривневий екв.) – від 0,7 % від суми кредиту (ліміту кредитування);
- від 1 000 000,00 грн. (включно) (в іноземній валюті – гривневий
екв.) – від 0,6% від суми кредиту (ліміту кредитування) макс. 50
000,00 грн.

Оформлення кредитного договору та договору овердрафту /
Від 0,10% від суми кредиту або розміру встановленого ліміту
продовження терміну дії договору для кредитів та овердрафтів під
кредитування, мін. 1 000,00 грн. макс. 50 000,00 грн.
заставу майнових прав на депозит, розміщений в Банку*****
Управління лімітом за договором овердрафту (для договорів овердрафту,
Від 0,01% від суми діючого ліміту овердрафту за кожен день
забезпеченням за якими є страхування банком кредитного ризику)
Внесення змін до кредитного договору / договору овердрафту , в частині графіку погашення заборгованості за ініціативою позичальника
(крім кредитів під заставу майнових прав на депозит, розміщений в Банку) ******:
7.1.1. при першій зміні
Від 0,10% від суми фактичного боргу за кредитом або розміру
діючого ліміту, мін. 1 000,00 грн.
7.1
Від 0,15% від суми фактичного боргу за кредитом або розміру
7.1.2. при другій та наступних змінах
діючого ліміту, мін. 1 500,00 грн., макс. 15 000,00 грн.
Внесення змін до кредитного договору / договору овердрафту в
7.2. частині графіку погашення заборгованості за ініціативою Від 0,05% від суми фактичного боргу за кредитом або розміру
позичальника для договорів під заставу майнових прав на депозит, діючого ліміту, мін. 1 000,00 грн., макс. 15 000,00 грн.
розміщений в Банку
Внесення змін до кредитного договору / договору овердрафту в частині
збільшення суми договору або ліміту кредитування (крім кредитів під Від 0,60% від суми такої зміни, мін. 1 500,00 грн. макс. 50 000,00
грн.
заставу майнових прав на депозит, розміщений в Банку)******
Внесення змін до кредитного договору / договору овердрафту в частині
збільшення суми договору або ліміту кредитування для договорів під
заставу майнових прав на депозит, розміщений в Банку******

Від 0,10% від суми такої зміни, мін. 1 000,00 грн. макс. 50 000,00
грн.

Внесення змін до кредитного договору за ініціативою позичальника з
інших питань, ніж зазначені в п.п.3-9 (крім змін до кредитного договору,
що стосуються забезпечення / застави кредитної операції)******

Від 0,05% від суми кредиту або розміру встановленого ліміту
кредитування, мін. 1000,00 грн., макс. 15 000,00 грн.

* Зазначені тарифи розповсюджуються на короткострокові та довгострокові кредити.
** Під «на момент проведення операції» розуміється час відображення операції у Операційному дні Банка.
*** Зазначена комісія сплачується позичальниками, які на момент розгляду пакету документів не є клієнтами Банку, або є клієнтами Банку менше
3 місяців.
**** Комісія не сплачується вищезазначеними категоріями позичальників, в разі декларування комплексного обслуговування в АКБ
«Індустріалбанк» (користування не менше 3 банківськими продуктами).
***** В разі продовження терміну дії кредитного договору / договору овердрафту, нараховується комісійна винагорода відповідно до п.п.1-3
Тарифів. Якщо при подовжені терміну дії договору до його умов вносяться інші зміни, то окремі комісійні винагороди за внесення таких змін, а саме: зміни
графіку погашення заборгованості за кредитом (п.7), збільшення суми кредиту або ліміту кредитування (п.п.8-9), а також зміни з інших питань (п.10), не
застосовується.
****** В разі внесення до кредитного договору одночасно декількох змін (крім передбачених п.п.3-5Тарифів) з ініціативи клієнта, а саме: зміни
графіку погашення заборгованості за кредитом (п.7), збільшення суми кредиту або ліміту кредитування (п.п.8-9), а також зміни з інших питань (п.10),
комісія за внесення змін застосовується окремо за кожною послугою

ІV. Комісії за договорами застави
№
п/п
1
2

Операція (послуга)

Вартість операції (послуги)

Оформлення договору застави (крім гарантійних депозитів та застави
майнових прав за контрактами)*
Внесення змін до договору застави за ініціативою клієнта щодо
збільшення суми застави або зменшення суми застави (крім
гарантійних депозитів та застави майнових прав за контрактами)

Від 0,3% від вартості об’єктів застави, мін. 1 500,00 грн., макс. 10 000 грн.,
у т.ч. ПДВ 20%
Від 0,2% від вартості об’єктів застави (що надається, вилучається),
мін. 1 000,00 грн., макс. 5 000 грн., у т.ч. ПДВ 20%

3

* За новими договорами застави або змінами до діючих договорів, що укладаються з ініціативи Банку в якості додаткового забезпечення за діючими
кредитними договорами, а також за проблемними кредитами, за якими Банком ведеться претензійна робота та стан обслуговування боргу «незадовільний»,
комісійна винагорода не стягується.

V. Обслуговування кредитів від нерезидентів
№
п/п

Операція (послуга)

Вартість операції (послуги)

1

Обслуговування кредитів від нерезидентів: Перевірка пакету документів
для отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової
допомоги в іноземній валюті; Первинна реєстрація у НБУ договорів
кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті
валюті, укладених з нерезидентами

1500,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
Разова комісія. Сплачується в день надання згоди на обслуговування

2

Обслуговування кредитів від нерезидентів: Реєстрація у НБУ договорів
кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги з урахуванням змін до
договорів, пов'язаних зі зміною уповноваженого банку; перевірка
документів необхідних для внесення змін до договору кредитів, позик,
поворотної фінансової допомоги і реєстрація змін у НБУ

1000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
Разова комісія. Сплачується в день надання згоди на обслуговування

3

Обслуговування кредитів від нерезидентів: Реєстрація у НБУ договорів
кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги з урахуванням змін до
договорів, пов'язаних із внесенням змін до договорів, щодо
збільшення/зменшення відсоткової ставки,строків розрахунків, зміни
Позичальника та/або Позикодавця та інших умов, зміна яких не
заборонена діючим валютним законодавством ; перевірка документів
необхідних для внесення змін до договорів кредитів, позик, поворотної
фінансової допомоги і реєстрація змін у НБУ

500,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
Разова комісія. Сплачується в день надання згоди на обслуговування

4

Обслуговування кредитів від нерезидентів: Надання клієнтам банку
довідки про стан розрахунків за договорами кредитів, позик, поворотної
фінансової допомоги в іноземній валюті, укладених з нерезидентами (в
т.ч. для передачі їх на обслуговування в інший уповноважений банк)

300,00 грн.
Разова комісія. Сплачується за довідку в момент її надання за кожним
договором

5

Обслуговування кредитів від нерезидентів: Складання щомісячної
звітності форми 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за
договором з нерезидентом" та форми 504 "Прогноз операцій з одержання
та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" з подальшим
засвідченням клієнтом

50,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%
Сплачується за кожну окрему форму звітності в момент її надання

4

