
 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» 
 

Перелік і тарифи на операції (послуги) ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» 

 

Чинні з 14 вересня 2017 року 

 

Операція (послуга) Порядок оплати Тарифи (вартість) Сума ПДВ  

Відкриття (закриття) рахунків 

 
   

Відкриття  мультивалютного 
рахунку 

При  відкритті 
Юридичні особи 

Фізичні особи 

Фізичні особи * 

 

250,00 грн. 
 50,00 грн. 

Не тарифікується 

Без ПДВ 

Закриття рахунку При закритті Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Переоформлення рахунку (за 

ініціативою клієнта) 

 

При переоформленні 100,00 грн.  Без ПДВ 

Відкриття 2-х та більше рахунків в 

одній валюті 
 

100,00 грн 

(за кожний рахунок) 
Без ПДВ 

Видача довідки про відкриття  

рахунку 
При відкритті рахунку Входить у вартість відкриття рахунку. -- 

Видача довідки про наявність 

рахунку 
При замовленні 50,00 грн. Без ПДВ 

Видача довідки про наявність 

рахунку та залишку на ньому 

Термінова (протягом однієї 

години) 
300,00 грн. Без ПДВ 

Видача довідки про рух коштів за 

поточним рахунком клієнта: 

- протягом  3-х  днів 
- терміново 

- за минулі роки 

При замовленні 

 

 

 

30,00 грн. 
50,00 грн. 

100,00 грн. 

Без ПДВ 

Видача довідки про операції за 

зовнішньо-економічною діяльністю 
При замовленні 100,00 грн. Без ПДВ 

Видача інших довідок за поточним 

рахунком клієнта 
При замовленні 30,00 грн. Без ПДВ 

Розрахункове обслуговування 

рахунків за операціями у 

національній валюті 

   

Платежі на користь клієнтів іншого 

банку до 17.00   

У день проведення операції 

– за документ 
5,00 грн. 

 

Без ПДВ 

Платежі на користь клієнтів іншого 

банку з 17.00-18.00   

У день проведення операції 

– за документ 
10,00 грн. 

 

Без ПДВ 

Платежі в системі ПАТ «БАНК 

«ПОРТАЛ» 

У день проведення операції 

– за документ 
3,00 грн. Без ПДВ 

Зарахування коштів на поточний 

рахунок 

У день проведення операції 

– за документ 
Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Підготовка платіжних документів При замовленні 10,00 грн. Без ПДВ 

Видача виписок з додатком  Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Видача дублікатів документів за 
особовим рахунком у період 

пошуку: 

- протягом 30-ти днів 
- понад 30 днів 

- архівні (більш одного року) 

 

 

При замовленні – за 1 
документ 

 

 
30,00 грн. 

50,00 грн. 

150,00 грн. 

 
 

Без ПДВ 

Запити, повідомлення, текстові 
уточнення за міжбанківськими 

електронними документами 

 

При замовленні 

 

100,00 грн. 

 

Без ПДВ 

Нарахування процентів за 

залишками коштів на поточних 
рахунках 

 

За окремою домовленістю 

 

За окремим рішенням тарифного 
комітету 

 

Без ПДВ 

Обслуговування в системі 

«Клієнт-Банк»    

Абонентська плата  
Щомісяця 100,00 грн. Без ПДВ 



Підключення до системи  
При отриманні інсталяції 250,00 Без ПДВ 

Використання системи клієнт-

інтернет-банк «PORTAL.LINK» -- Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Касове обслуговування 
   

Чекова, грошова, лімітована книжка При видачі 41,67 грн. 8,33 грн. 

Приймання  і обробка готівки, що 

доставляється юридичними особами 

у банк 

 
При перерахуванні 

 
Входить у вартість відкриття рахунку. 

 
-- 

Видача готівки фізичним особам  При видачі 1,00 % від суми видачі** Без ПДВ 

Видача готівки  суб’єктам 
господарської діяльності   

 

При видачі 1,00 % від суми видачі Без ПДВ 

Одержання готівкових грошових 
коштів без попередньої заявки 

(додатково до основного тарифу) 

При одержанні 0,5% від суми одержання Без ПДВ 

    

Приймання  і обробка грошових 
чеків 

При обробці чеків Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Неотримання замовлених готівкових 

грошових  коштів 
При відмовленні 0,3% від суми замовлення Без ПДВ 

Приймання готівкових коштів  від  

фізичних осіб без відкриття рахунку, 

для наступного перерахування на 

рахунки фізичних і юридичних 

осіб*** 

При  прийманні 

1,00% від суми перерахування, але не 
менше 5.00 грн. (якщо сума 

перерахування до 20000,00 грн.) 

0,5% від суми перерахування (якщо 
сума перерахування 20000,01 грн. і 

більше) 

Без ПДВ 

Приймання готівкових коштів  від  
юридичних осіб без відкриття 

рахунку, для наступного 

перерахування на рахунки фізичних 

і юридичних осіб*** 

При  прийманні 

1,00% від суми перерахування, але не 
менше 5.00 грн. (якщо сума 

перерахування до 20000,00 грн.) 

0,5% від суми перерахування (якщо 
сума перерахування 20000,01 грн. і 

більше) 

Без ПДВ 

 

Перевірка дійсності банкнот  При проведенні  

0,05% від суми перевірки 

але не менше 10,00 грн.  
і не більше 100,00 грн. 

 

Без ПДВ 

Перерахунок  суми грошових коштів 

на прохання клієнта 
При проведенні 1,00 % від суми перерахунку 

 

Без ПДВ 

Розмін готівки на прохання клієнта При проведенні 0,05% від суми розміну Без ПДВ 

Прийняття на інкасо зношених 

банкнот іноземних держав від 

фізичних осіб 

При проведенні 
10% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти за курсом НБУ) 
Без ПДВ 

Бланк простого векселя При проведенні 25,00 грн. 5,00 грн. 

Інші послуги    

Оформлення перепустки  до банку При замовленні 8,33 грн. 1,67 грн. 

Відправлення запитів і оформлення 

довідок, які не пов'язані з 
інформацією за рахунком ( на 

прохання клієнта) 

При замовленні  за 1 
довідку 

83,34 грн. 16,66 грн. 

Нарахування процентів за 
залишками коштів на поточних 

рахунках 

 

За окремою домовленістю 

 
За окремим рішенням тарифного 

комітету 

 

Без ПДВ 

Розрахункове обслуговування 

рахунків за операціями  в 

іноземній  валюті  (1) 

   

Ведення рахунків в іноземній 

валюті 
   

Відкриття рахунку в іноземній 
валюті до рахунку  в національній 

валюті, відкритому раніше 

При  відкритті 
Юридичні особи 

Фізичні особи 

 

100,00 грн. 

 30,00 грн. 
Без ПДВ 

Відкриття 2-х та більше рахунків в 

одній валюті 
При відкритті 

100,00 грн. 

(за кожний рахунок) 
Без ПДВ 

Надання виписки за здійсненними 

операціями  (з додатками) 
 Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Видача дублікатів документів за 

особовими рахунками у період 

пошуку: 
- протягом 30-ти днів 

- понад 30 днів 

- архівні (більш одного року) 

 

 
При замовленні – за 1 

документ 

 
 

30,00 грн. 

50,00 грн. 
150,00 грн 

 

 

Без ПДВ 

Надання авізо  (у форматі   Swift) У день виконання операції 50,00 грн. Без ПДВ 

Закриття поточного рахунку   Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Перекази  (2)    

Надходження на користь клієнта    Входить у вартість відкриття рахунку -- 

Перекази “our” (за рахунок 
клієнта/відправника, без витрат для 

бенефіціара)**** 

У день виконання 
операції***** (комісія 

іноземного банку-

посередника стягується у 
день відображення комісії 

по виписці, яка надійшла 

30,00 доларів США (у гривнях за 
курсом НБУ) + комісія іноземних 

банків посередників 

Без ПДВ 



до банку) 

“share” (витрати банку за рахунок 
клієнта/відправника, інші витрати за 

рахунок бенефіціара)**** 

У день виконання  

операції ***** 

30,00 доларів США (у гривнях за 
курсом НБУ) 

Без ПДВ 

“ben” (витрати за рахунок 

бенефіціара, стягується з суми 

переказу)**** 

У день виконання 

операції***** 

30,00 доларів США (або еквівалент в 

іншій іноземній валюті переказу) 
Без ПДВ 

Перекази в фунтах стерлінгах 
У день виконання операції 

50 доларів США (у гривнях за курсом 

НБУ) + комісії банків посередників 
Без ПДВ 

Доповнення, зміни, анулювання 
платіжних інструкцій або здійснення 

розшуку за запитом 

клієнта/відправника 

У день виконання операції 

 

50 доларів США (у гривнях за курсом 
НБУ) + комісії банків посередників 

 

Без ПДВ 

Доповнення, з’ясування реквізитів 
клієнтів банку при недостатності або 

неточності в кредитових авізо 

(додатково комісія банку 
кореспондента за наявністю) 

У день виконання операції 
30 доларів США (у гривнях за курсом 

НБУ) + комісії банків посередників 
 

Без ПДВ 

Обслуговування операцій за 

договором кредиту (позики), 

одержаного від  нерезидента в 

іноземній валюті 

   

Розгляд та перевірка документів  для 

отримання кредиту (позики), 
прийняття на обслуговування 

одноразово в день подання 

інформації до НБУ 
800,00 грн.  В т.ч. ПДВ 

Обслуговування та супроводження 

кредиту (позики) 
 щомісячно до 5-го числа 100,00 грн. В т.ч. ПДВ 

Внесення змін до існуючого 

зареєстрованого кредиту (позики) 

одноразово в день подання 

інформації про зміни до 

НБУ 

500,00 грн. В т.ч. ПДВ 

Купівля, продаж, конверсія 

безготівкових іноземних валют  
   

Конверсія іноземної валюти за 

заявкою клієнта 
У день виконання операції 

0,3% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти) 
Без ПДВ 

Купівля іноземної валюти за 
заявкою клієнта 

У день виконання операції 
0,3% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти) 
Без ПДВ 

Продаж іноземної валюти за 

заявкою клієнта 
У день виконання операції 

0,3% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти) 
Без ПДВ 

Продаж іноземної валюти, раніше 
купленої, але не 

використаної/повернутої 

У день виконання операції 
0,05% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти) 
Без ПДВ 

Обов’язковий продаж  іноземної 
валюти 

У день виконання операції 
0,05% (від суми гривневого еквіваленту 

валюти) 
Без ПДВ 

Додаткові послуги:    

Оформлення платіжного доручення 

в іноземній валюті 
У день виконання операції 50,00 грн. Без ПДВ 

Оформлення заявки про 
купівлю/продаж іноземної валюти 

У день виконання операції 50,00 грн. Без ПДВ 

 

* - при відкритті фізичною особою депозитного рахунку поточний рахунок 2620 відкривається безкоштовно; 

** - не  утримується з фізичних осіб у разі попереднього внесення  коштів готівкою на власний  депозитний рахунок, а також на власний 
 поточний рахунок, а також при поверненні депозиту фізичній особі та при виплаті процентів за депозитами фізичним особам. 

***Плата не утримується у разі приймання готівкових коштів для наступного перерахування на рахунки фізичних і юридичних осіб, з якими 

Банком укладені договори про приймання платежів. 
1)  - Комісія сплачується до моменту виконання операції. 

(2) - Комісія банку посередника стягується у гривнях за курсом НБУ. 

**** При наданні платіжного доручення у російських рублях до 11:00, у євро - до 14:30 (у п’ятницю і передсвяткові дні до 13:30), у доларах 
США – до 16:00 (у п’ятницю та передсвяткові дні до 15:00) та за умови наявності коштів на поточному рахунку клієнта на час надання 

платіжного доручення. 

***** Платіжне доручення приймається до виконання у день отримання, якщо він є робочим днем для банків України та для країни-емітента 
валюти. 

 

 
Ознайомлений (а)       Директор                      __________                                              ___________            

                                                               підпис                                                         дата 

 
 

 


