
 

 

 

 

Тарифні пакети на послуги з розрахунково-касового 

обслуговування в АТ «СКАЙ БАНК» 

 

Діють з «23» березня 2020 року 
 

 

 

  Послуга 
Тарифний пакет   

"СТАРТ" 
Тарифний пакет 

"АКТИВ" 
Тарифний пакет 

"ПРЕМІУМ" 

Тарифний пакет 
"Юридична 

особа-
нерезидент" 

1. Відкриття рахунків        

1.1. за кожний  рахунок 150 грн. 150 грн. 150 грн. 150 грн. 

2. 
Операції з проведення розрахунків (вартість 
пакетного обслуговування) 

100 грн. щомісячно  200 грн. щомісячно  700 грн. щомісячно  1000 грн. щомісячно  

2.1. Операції в національній валюті        

2.1.1. 
Списання коштів з поточного рахунку Клієнта на 
рахунки в інших банках в операційний час:  

        

2.1.1.1. за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк»: 5 грн. за платіж 3 грн. за платіж включено до п.2 3 грн. за платіж 

2.1.1.2. на паперових носіях: 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 

2.1.1.3. 
платежі за рахунок готівкових надходжень 
протягом операційного дня 

0,1% від суми платежу  
(min 50 грн. max 500 

грн. за платіж) 
додатково до п.2.1.1.1 

та п.2.1.1.2. 

0,1% від суми платежу  
(min 50 грн. max 500 

грн. за платіж) 
додатково до п.2.1.1.1 

та п.2.1.1.2. 

0,1% від суми платежу  
(min 50 грн. max 500 

грн. за платіж) 
додатково до п.2.1.1.1 

та п.2.1.1.2. 

Не встановлюється 

2.1.2. 
Платежі в післяопераційний час за допомогою 
системи «Інтернет-Клієнт-Банк» 

0,2% від суми платежу  
(min 30 грн. max 500 

грн. за платіж)  

0,2% від суми платежу  
(min 20 грн. max 200 

грн. за платіж)  

0,3% від суми платежу  
(min 30 грн. max 500 
грн. за платіж)  

0,3% від суми платежу  
(min 30 грн. max 500 

грн. за платіж)  

2.1.3. 
Списання коштів з поточного рахунку Клієнта на 
рахунки в межах Банку: 

       



2.1.3.1. за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-Банк» включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 

2.1.3.2. на паперових носіях 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 50 грн. за платіж 

2.1.4. Операції з готівкою         

2.1.4.1. 

Видача готівки за чековою книжкою:         

за умови надання заявки напередодні 1,2% (min 50 грн.) 1% (min 50 грн.) 0,9% (min 50 грн.) послуга не надається 

без бронювання 1,5% (min 100 грн.) 1,2% (min 100 грн.) 1,2% (min 100 грн.) послуга не надається 

2.1.4.2. Внесення готівки на рахунок (за кожну операцію) 
0,1%  

(min 15 грн. max 1000 
грн. ) 

0,05%  
(min 20 грн. max 200 

грн.) 

0,05%  
(min 20 грн. max 200 

грн.) 
послуга не надається 

2.1.5. Оформлення грошової чекової книжки 100 грн.   100 грн.   100 грн.   послуга не надається 

2.2. Операції в іноземній валюті        

2.2.1. Купівля іноземної валюти  0,4% (min 50 грн.) 0,3% (min 50 грн.) 0,25% (min 50 грн.) 0,25% (min 50 грн.) 

2.2.2. Продаж іноземної валюти за заявою Клієнта 0,4% (min 50 грн.) 0,3% (min 50 грн.) 0,15% (min 50 грн.) 0,25% (min 50 грн.) 

2.2.3. Обов’язковий продаж іноземної валюти 0,2% (min 50 грн.) 0,2% (min 50 грн.) 0,07% (min 50 грн.) Не встановлюється 

2.2.4. Конверсійні операції в безготівковій валюті  0,4% (min 50 грн.) 0,3% (min 50 грн.) 0,25% (min 50 грн.) послуга не надається 

2.2.5. Платежі в іноземній валюті 

0,25% (min 25 max 500 
доларів США) + 600 грн. 

комісія банка 
кореспондента 

0,2% (min 25 max 250 
доларів США) + 600 грн. 

комісія банка 
кореспондента 

0,15% (min 25 max 200 
доларів США) + 600 грн. 

комісія банка 
кореспондента 

0,4% (min 25 max 500 
доларів США) + 600 грн. 

комісія банка 
кореспондента 

2.2.6. Видача готівкової іноземної валюти 2% (min 50 грн.) 1,5% (min 50 грн.) 1% (min 50 грн.) послуга не надається 

2.2.7. 

Зарахування коштів в іноземній валюті на 
поточний рахунок клієнта: 

        

в еквіваленті суми до 30 доларів США 10 грн. 10 грн. 10 грн. Не встановлюється 

в еквіваленті суми понад 30 доларів США 280 грн. 280 грн. 280 грн. Не встановлюється 

3. Інтернет-Клієнт-Банк        

3.1.  установка та підключення включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 

3.2. виконання операцій та надання виписок включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 включено до п.2 

3.3. зміна ключа ЕЦП за заявою клієнта 120 грн. 120 грн. 120 грн. 120 грн. 

3.4. СМС - виписка         

3.4.1. - на мобільний телефон 100 грн. щомісячно 100 грн. щомісячно 100 грн. щомісячно 100 грн. щомісячно 



3.4.2. - на e-mail Не встановлюється Не встановлюється Не встановлюється Не встановлюється 

      

1. Зміна Тарифного пакету здійснюється з 1-го числа місяця наступного за місяцем подання Клієнтом відповідної заяви. 

2. Послуги, не включені в Тарифний пакет, сплачуються Клієнтом додатково на загальних підставах згідно Тарифів на стандартні послуги АТ "СКАЙ БАНК" по 
розрахунково-касовому обслуговуванню суб'єктів господарювання. 

3. Комісії, розмір яких визначено в національній валюті, сплачуються в національній валюті. Комісії, розмір яких визначено в іноземній валюті, сплачуються в 
гривневому еквіваленті за курсом НБУ, що діє на момент проведення операції. 

4. Послуги тарифікуються в розмірах, визначених Тарифним пакетом, якщо відповідними договірними відносинами не встановлено інший розмір тарифу. 

5. Всі поточні рахунки в національній та іноземних валютах Клієнта обслуговуються на умовах одного Тарифного пакету. 

6. Рахунок в іноземній валюті відкривається Клієнту лише за наявності відкритого в Банку рахунку в національній валюті.  
 

 


