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І. Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб 
 

№ 

п/п 
Послуга 

Вартість 

операції в грн. 

Термін оплати 

1 

Здійснення разових платежів в національній валюті без 

відкриття рахунку за умови відсутності договору з 

організацією – отримувачем коштів: 

- сумою від 0,01 до 10 000,00 грн. вкл. 

- сумою від 10000,01 до 30000,00 грн. вкл. 

-  сумою від 30000,01 грн. 

 

 

1% від суми, мін. 10,00 грн. 

0,8% від суми 

0,6% від суми 

При здійсненні 

операції 

2 

Здійснення разових платежів в національній валюті без 

відкриття рахунку за умови наявності договору з 

організацією – отримувачем коштів 

Згідно договору з 

організацією/ 

Розпорядження 

 

3 

Погашення позик і відсотків по позиках в іноземній  

валюті фізичною особою за юридичну особу згідно 

договору поруки 

0,5 % від суми 
 

4 
Перерахунок готівкової національної/іноземної валюти 

без подальшого здійснення операцій 
1% від суми, min 100 грн. 

При здійсненні 

операції 

5 

Видача копії/дублікату документу , що підтверджує 

проведення операції фізичною особою (за кожну 

операцію), або видача довідки про таку операцію  

75,00 грн. Попередньо 

6 
Обмін  зношеної  готівкової  валюти (USD, EUR) на 

платіжноздатну 
12% від суми Попередньо 

7 

Надання комплексу послуг щодо виплати готівкою 

платежу, повернутого Візовим центром як невикористана 

послуга (платежі на умовах припейд) 

15 грн. 
При здійсненні 

операції 

8 Зміна умов платежу, анулювання переказу 
50 дол. США по курсу НБУ + 

плюс комісії транзитних банків 
Попередньо 

9 
Запит про операцію, здійснену терміном давності більше 

3-х місяців 
5 дол. США по курсу НБУ  Попередньо 

10 
Видача довідки про офіційні та комерційні курси 

іноземних валют на визначену дату 
30 грн. Попередньо 

11 Розшук сум загублених не з вини банку  80 дол. США по курсу НБУ Попередньо 
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ІІ. Тарифи на обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, 
відкритих не в рамках пакетів послуг 

 

№ 

п/п 
Послуга 

Вартість 

операції в грн. 

Термін оплати 

1 

 

Обслуговування поточних рахунків для виплати 

заробітної плати працівникам бюджетних установ та 

державної соціальної допомоги 

Безкоштовно  

2 

Зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб – 

працівників бюджетних установ (у відсотках до суми 

операцій) 

0,15%  

3 

Здійснення безготівкових операцій по поточних рахунках 

в національній валюті: 

- сумою до 10 000 грн. включно 

- сумою від 10 000 до 30 000 грн. включно 

- сумою понад 30 000 грн. 

- для працівників банку 

- по пенсійних рахунках (рахунках для виплати 

соціальної допомоги) 

 

 

1% від суми min 6,00  

0,8 % від суми 

0,6 % від суми 

Безкоштовно 

Безкоштовно 

 

 

4 
Нарахування відсотків на залишок коштів на поточному 

рахунку в національній та іноземній валюті 
Не нараховуються 

 

5 

Видача довідки про наявність рахунку в національній 

валюті та залишки коштів : 

- При внесенні готівки на рахунок 

 

       -     При знятті готівки з рахунку в день внесення  

 

- При безготівковому зарахуванні коштів 

 

 

1% від суми вказаної в 

довідці min 30 грн. 

1,5% від суми вказаної в 

довідці min 30 грн. 

30 грн 

 

6 
Видача готівки з поточного рахунку (в національній 

валюті) 
Безкоштовно 

 

7 Прийом готівкової валюти на рахунок Безкоштовно  

8 

Видача готівкової валюти з рахунку 1% min 1дол. США по 

курсу НБУ  або 

мінімальний номінал 

купюри в іншій валюті 

При одержанні 

готівки 

9 

Видача  готівкової  валюти з  поточного  рахунку, 

зарахованої по міжнародних системах переказів (Western 

Union, Анелік, Контакт  та ін.) 

Безкоштовно 

 

10 

Видача дозволу на вивіз готівкової іноземної валюти за 

кордон або довідки про залишок коштів  на рахунку: 

- При внесенні готівки або безготвковому 

зарахуванні коштів на рахунок 

       -     При знятті готівки з рахунку в день внесення   

 

 

30 

 

0,5% від суми вказаної в 

довідці min 30 грн. 

Попередньо 

11 Конвертація однієї валюти в іншу на поточному рахунку 1% Попередньо 

12 

Продаж валюти з рахунку клієнта за безготівкові гривні 

 Сумою до 50000 USD (або еквівалент в іншій іноз. 

валюті) 

 Сумою від 50 000 до 100 000 USD 

 Сумою понад 100 000 USD 

 

0,6% 

 

0,5% 

0,4% 

При здійсненні 

операції 

13 

Купівля безготівкової валюти з зарахуванням на 

поточний рахунок 

 Сумою до 50000 USD (або еквівалент в іншій іноз. 

валюті) 

 Сумою від 50 000 до 100 000 USD 

 Сумою понад 100 000 USD 

 

 

0,6 % 

 

0,5 % 

0,4 % 

Попередньо 

14 Безготівкове зарахування валюти на рахунок клієнта Безкоштовно  

15 Переказ з рахунку клієнта в іноземній валюті 

0,15% min 20 дол. США 

max 150 дол. США по 

курсу НБУ + комісії 

транзитних банків 

Попередньо 
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ІІІ. Тарифи на обслуговування депозитних рахунків фізичних осіб 

 

№ 

п/п 
Послуга 

Вартість 

операції в грн. 

Термін оплати 

1 
Надання послуги відкриття менеджером відділення 

онлайн-депозиту для клієнтів системи Інтернет-банкінг 
25 грн. 

При здійсненні 

операції 

2 
Видача готівки при достроковому розірванні депозитного 

договору  

У відповідності до умов 

договору 

При розірванні вкладу 

3 
   Видача довідки про наявність депозитного рахунку та                   

залишок коштів 
75 грн. Попередньо 
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IV. Послуги з кредитування 

Вартість послуг сплачується клієнтами попередньо або згідно умов укладених угод 
№ 

п/п 
Послуга Вартість послуг 

Кредитування Для фізичних осіб 
Для юридичних осіб 

та підприємців 

1. Консультаційні послуги Безкоштовно Безкоштовно 

2. 
Перевірка пакету документів та розгляд кредитної 

заявки  (за умови надання кредиту) 

Відповідно до 

параметрів кредитних 

продуктів 

0.25% від суми 

кредиту 

(min 100 грн.) 

3. Оформлення кредитної угоди Безкоштовно Безкоштовно 

4. Відкриття позичкового рахунку  Безкоштовно Безкоштовно 

5. 

Надання коротко та довгострокових кредитів (в тому 

числі в межах встановленого ліміту за револьверними 

кредитними лініями) 

% ставка в 

залежності від 

вартості кредитних 

ресурсів 

% ставка в залежності 

від вартості кредитних 

ресурсів 

6. 

 
Обслуговування кредитної лінії 

Відповідно до  умов 

договору 

Відповідно до умов 

договору 

7. Овердрафтне кредитування 

Згідно тарифів в 

рамках банківського 

поточного рахунку 

% ставка в залежності 

від вартості кредитних 

ресурсів 

8. Встановлення ліміту овердрафту - 
Відповідно до умов 

договору 

9. Щомісячний перерахунок ліміту  овердрафту - 
Відповідно до умов 

договору 

10. 

 

Комісія за невикористаний ліміт кредитної лінії ( по 

кредитних лініях з лімітом кредитування  100 тисяч грн. 

та більше)* 

- 1% річних 

11. Видача довідок про кредитну заборгованість* 50 грн. 100 грн. 

12. 
Комісія за надання довідки про рух по рахунку (виписка 

по одному рахунку)* 
50 грн. 50 грн. 

13. 
Комісія за надання довідки про рух по всіх рахунках 

кредитної угоди (історія договору)* 
75 грн. 75 грн. 

14. Детальна розшифровка заборгованості за кредитом* 150 грн. 150 грн. 

15. Комісія за зміну дати щомісячного чергового платежу * 100 грн. 100 грн. 

16. 
Надання нового графіку щомісячних платежів за 

зверненням позичальника * 
100 грн. - 

17. 
Видача завірених печаткою Банку копій кредитних 

договорів та додатків до них (за кожну)* 
50 грн. 

18. Додаткова комісія* за надання термінової послуги** 200 грн. 

19. 
Надання витягів з Державного реєстру обтяжень 

рухомого майна (за кожен витяг)* 
34 грн. 34 грн. 

20. 
Внесення в Державний реєстр обтяжень рухомого майна 

(за кожне внесення)* 
34 грн. 34 грн. 

21. 
Надання послуги «Кредитні канікули» (за кожну 

операцію, за зверненням позичальника) 

10% від одного 

щомісячного платежу 

Відповідно до 

рішення Кредитного 

Комітету Банку 

22. 

Комісія за перерахунок коштів на погашення діючих 

кредитів в ПАТ "Ідея Банк" за рахунок кредитних коштів 

отриманих в межах кредитного продукту "Позитив" 

0,75% від суми 

перерахованих коштів 
- 

23. 

Комісія за оброблення готівки касиром при здійсненні 

операції погашення кредитної заборгованості кредитів 

інших банків через каси ПАТ "Ідея Банк" 

10 грн. - 

24. 
Комісія за переказ готівкових коштів на транзитний 

рахунок через касу ПАТ «Ідея Банк» *** 
10 грн. - 

* - не стосується з послуг за надання кредитів на придбання транспортних засобів фізичним особам та фізичним особам-підприємцям 
** - комісія застосовується та підлягає сплаті лише позичальниками, які бажають отримати послуги описані в №п/п 11-17 в термін до 2 год. 

часу з моменту виконання наступних умов: надання підтвердження оплати даного додаткового тарифу та стандартного тарифу за послугою, та 

підтвердженням отримання запиту від позичальника відповідальним працівником Банку. У випадку технічної неможливості надання послуги 
терміново, відповідальний працівник Банку повідомляє про це позичальника і надання послуги відбувається в стандартному порядку відповідно 

до вимог Закону України «Про звернення громадян» (в такому випадку оплачена позичальником додаткова комісія за надання термінової 

послуги може повертатися Банком в стандартному порядку). У випадку оформлення документів в головному офісі Банку, позичальнику 
надається завірена працівником відділення копія документу. 

*** - комісія застосовується та підлягає сплаті лише позичальниками, які здійснюють погашення заборгованості за кредитами через каси Банку 
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V. Послуги з надання кредитів на придбання транспортних засобів 
фізичним особам та фізичним особам-підприємцям  

Вартість послуг сплачується клієнтами попередньо або згідно умов укладених угод 

№ 

п/п 
Послуга Вартість послуг 

1. Видача довідки про стан поточної заборгованості 150 грн. 

2. 
Видача завірених печаткою Банку копій кредитних договорів та додатків до них 

(за кожну) 
100 грн. 

3. Видачу дозволу на виїзд автомобілем за територію України 150 грн. 

4. Оформлення додаткового поручителя на вимогу позичальника 150 грн. 

5. Внесення змін до кредитного договору та договору застави (за документ) 200 грн.  

6. 

 
Видачу дозволу на встановлення додаткового обладнання на автомобіль 200 грн. 

7. Видача дозволу про передачу автомобіля в оренду 200 грн. 

8. Видача дозволу на право керування автомобілем (за кожну особу) 100 грн. 

9. Внесення змін в Державний реєстр обтяжень рухомого майна (за кожну зміну) 100 грн. 

10. 

 
Видача дозволу на заміну технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію ТЗ) 200 грн. 

11. 
Видача довідки про закриття кредиту після заміни клієнтом техпаспорта без 

дозволу банку* 
3000 грн. 

12. 
Зміна дати щомісячного чергового платежу (за кожну операцію, за зверненням 

позичальника) 
100 грн. 

13. Надання нового графіку щомісячних платежів за зверненням позичальника 200 грн. 

14. Видача рішення про виплату страхового відшкодування Безкоштовно 

15. Довідка про закриття кредиту Безкоштовно 

16. Видача довідки про рух коштів по рахунку (виписка по одному рахунку) 150 грн. 

17. 
Видача довідки про рух коштів по всіх рахунках кредитної угоди (історія 

договору) 
200 грн. 

18. Детальна розшифровка заборгованості за кредитом 200 грн. 

19. Додаткова комісія за надання термінової послуги**  300 грн. 

20. Пролонгація дії кредитного договору 

1 % (від залишку 

кредитної заборгованості) 

+ 200 грн. за кожний рік 

пролонгації 

21. Розгляд кредитної заявки (за умови надання кредиту) 
затверджуються 

Правлінням Банку 

22. Видачу кредиту 

0-500 грн. 

(затверджуються 

Правлінням Банку) 

23. Обслуговування кредитної заборгованості (від початкової суми кредиту) 
0-3 % (затверджуються 

Правлінням Банку) 

24. 
Комісія за переказ готівкових коштів на транзитний рахунок через касу ПАТ 

«Ідея Банк» *** 
10 грн. 

* - у випадку, якщо отримання такого дозволу передбачено умовами кредитного договору та/або додатків до нього та/або 

умовами договору застави 

** - комісія застосовується та підлягає сплаті лише позичальниками, які бажають отримати послуги описані в №п/п 1-18 в 

термін до 2 год. часу з моменту виконання наступних умов: надання підтвердження оплати даного додаткового тарифу та 

стандартного тарифу за послугою, та підтвердженням отримання запиту від позичальника відповідальним працівником Банку. 

У випадку технічної неможливості надання послуги терміново, відповідальний працівник Банку повідомляє про це 

позичальника і надання послуги відбувається в стандартному порядку відповідно до вимог Закону України «Про звернення 

громадян» (в такому випадку оплачена позичальником додаткова комісія за надання термінової послуги може повертатися 

Банком в стандартному порядку). У випадку оформлення документів в головному офісі Банку, позичальнику надається завірена 

працівником відділення копія документу. 

*** - комісія застосовується та підлягає сплаті лише позичальниками, які здійснюють погашення заборгованості за кредитами 

через каси Банку 
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VІ. Тарифи на обслуговування сейфових комірок фізичних осіб 
 

№ 

п/п 
Послуга 

Вартість послуги 

Київ Харків Івано-Франківськ 

1 Заставна вартість ключа 1000 грн. 1000 грн. 500 грн. 

2 
Штрафна ставка за протермінування терміну 

користування сейфовою коміркою 

1% від річної вартості користування сейфовою коміркою 

за кожен день протермінування 

3 
Розмір орендної плати за користування 

сейфовою коміркою: 
 

Розмір сейфової 

комірки 

Термін 

до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб більше ніж 365 діб 

Київ 

55х295х410(420) 

70x295x420 

70x475x305 

400 грн. 10,0 грн./доба 9,0 грн./доба 8,5 грн./доба 7,5 грн./доба 

95х295х410(420) 

95x475x305 
450 грн. 12,0 грн./доба 10,0 грн./доба 9,5 грн./доба 8,0 грн./доба 

195х295х410(420) 

195x475x305 
600 грн. 14,0 грн./доба 12,0 грн./доба 11,5 грн./доба 9,0 грн./доба 

245х475х305 700 грн. 16,0 грн./доба 14,0 грн./доба 12,0 грн./доба 10,0 грн./доба 

Харків 

65х350х400 250 грн. 8,0 грн./доба 7,5 грн./доба 7,0 грн./доба 6,5 грн./доба 

90х350х400 280 грн. 8,3 грн./доба 7,8 грн./доба 7,3 грн./доба 6,8 грн./доба 

190х350х400 500 грн. 12,4 грн./доба 11,3 грн./доба 10,0 грн./доба 9,1 грн./доба 

520х380х350 

550х450х400 
1000 грн. 33,8 грн./доба 30,8 грн./доба 27,3 грн./доба 24,8 грн./доба 

Івано-Франківськ 

75х300х450 

85х390х500 
250 грн. 6,5 грн./доба 5,6 грн./доба 5,5 грн./доба 5,2 грн./доба 

100х300х450, 

150(200)х300х450 

150х390х500 

300 грн. 9,5 грн./доба 8,1 грн./доба 7,5 грн./доба 6,9 грн./доба 

300х390х500 400 грн. 12,9 грн./доба 10,9 грн./доба 9,9 грн./доба 9,1 грн./доба 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


