
НАЦІОНАЛЬНА 

ВАЛЮТА

1 Відкриття поточного рахунку
2 Закриття поточного рахунку 

3 Зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб

4

4.1
у випадку надходження коштів в безготівковому 

порядку, крім:
2,00% від суми без ПДВ

4.1.1
зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку 

"Пенсійний" (в т.ч. процентів)

4.1.2

зарахованих з вкладного (депозитного)/поточного 

рахунку  (в т.ч. процентів)  за умови надходження коштів 

на вкладний (депозитний)/поточний  рахунок готівкою 

через касу банка

4.1.3
при зарахуванні переказів, які надійшли за допомогою 

систем грошових переказів Western Union, RIA, WELSEND

4.2 при внесенні готівкою на рахунок через касу банку

5

5.1 з поточного рахунку в межах України 2 % , min 100,00 грн без ПДВ

5.2 в межах АТ "ЄПБ" 2 % , min 100,00 грн без ПДВ

5.3 в межах власних рахунків в АТ "ЄПБ"

6
Надання виписок з рахунків клієнтів та додатків до них; 

надання дублікатів виписок з рахунків клієнтів

7

Надання довідок про розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів, документів, які є 

документальним підтвердженням переказу коштів (у 

тому числі за операціями зі спеціальними платіжними 

засобами)

7.1 з терміном виконання на другий банківський день без ПДВ

7.2
з терміном виконання у день подання запиту (за 

терміновість) 
без ПДВ

7.3
 іноземною мовою з терміном виконання на другий 

банківський день
без ПДВ

7.4
 іноземною мовою з терміном виконання у день подання 

запиту (за терміновість) 
без ПДВ

8

8.1 з терміном виконання на другий банківський день без ПДВ

8.2
з терміном виконання у день подання запиту (за 

терміновість) 
без ПДВ

9
Надання інших довідок не пов`язаних з розрахунково-

касовим обслуговуванням ( в т.ч. ПДВ) 
в т.ч. ПДВ

10
Оформлення документів (довіреностей, розпоряджень 

банку щодо коштів на випадок смерті кліента, тощо) під 

час відкриття, обслуговування рахунків, а також закриття 

рахунків клієнтів з їх ініціативи

без ПДВ

11
Розшук (запит), уточнення, повернення, анулювання, 

зміна умов переказів; підтвердження проведених 

платежів.

100,00 грн без ПДВ

12
Нарахування процентів за залишками коштів на 

поточному рахунку фізичної особи
без ПДВ

12.1 при залишку на рахунку понад 200 000,01 грн. без ПДВ

40,00 USD / EUR1

1 комісійна винагорода стягується в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції

2 відсоткова ставка нараховується на залишок коштів на поточному рахунку на кінець операційного дня

*При видачі готівкових коштів на суму понад 15 000 грн. (або еквівалент у іноземній валюти), клієнт зобов'язаний повідомити 

АТ"ЄПБ" будь-яким способом за один банківський день.

Додаток 4 до Протоколу засідання 

Тарифного комітету № 12/08/2020  від  

12 серпня 2020р.

ТАРИФИ  НА  РОЗРАХУНКОВО -  КАСОВЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ФІЗИЧНИХ  ОСІБ 

по поточному рахунку "ОЩАДНИЙ"

(тарифи діють з 17 серпня 2020р.)

400,00 грн

Видача дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві:

100,00 грн

200,00 грн

120,00 грн

200,00 грн

не тарифікується

Перекази фізичних осіб з поточних рахунків на користь юридичної або фізичної особи:

1 % , min 30,00 USD / 

EUR                                                                                

не тарифікується

100,00 грн

згідно рішення КУАП2

№ п/п ПОСЛУГИ ТА ОПЕРЦІЇ

РОЗМІР ТАРИФУ

200,00 грн

300,00 грн

ПДВ
ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА

1 % , min 30,00 USD / 

EUR                                                                                

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

Видача готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб:* 

2,00% від суми1

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується


