
 

Тарифи розрахунково-касового обслуговування клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у іноземній валюті  

      
Тариф Строк та порядок оплати ПДВ 

Послуги (операції) 

1. Відкриття, ведення, переоформлення та закриття поточного рахунку 

Відкриття поточного рахунку, в іноземні валюті (при відкритті поточного рахунку в 
іноземній валюті відкриття рахунку в гривні - обов’язково)    

1.1. Юридичній особі-резиденту  100,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

1.2. Юридичній особі-не резиденту  100,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

1.2. Закриття поточного рахунку (послуга передбачає надання клієнту відповідної 
довідки в день закриття)    

а) з ініціативи клієнта 100,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

в) при ліквідації підприємства 300,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

2. Інформаційні та додаткові послуги 

2.1. Надання довідок по рахунках Клієнта строком до 1 року 100,00 грн. передплата без ПДВ 

2.2. Надання довідок по рахунках Клієнта строком більше 1 року 100,00 грн. передплата без ПДВ 

2.3. Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між банками за 
розрахунковими операціями на підставі письмового звернення клієнта. 

100,00 грн. передплата без ПДВ 

2.4. Надання дублікатів виписок по рахунку за один документ 100,00 грн. передплата без ПДВ 

2.5. Підготовка платіжних документів за проханням клієнта 1 (примірник) 10,00 грн. Оплата у день надання послуги з ПДВ 

2.6. Надання довідки про розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами 
100,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

а) в триденний термін 

б) наступного банківського дня після замовлення 200,00 грн. Оплата у день надання послуги без ПДВ 

3. Касове обслуговування у іноземній валюті 

3.1. Видача готівки іноземної валюти: 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за курсом 
НБУ на день проведення операції 

2,00% 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

3.2. Видача дозволу на вивіз валюти 50,00 грн. Оплата у день надання послуги 
 

3.3. Прийняття банком готівкових інвалютних коштів від Клієнта із зарахуванням на 
його поточний рахунок: 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за курсом 
НБУ на день проведення операції 

0,30% Оплата у день надання послуги без ПДВ 

4. Розрахункове обслуговування іноземній валюті (окремо плата не стягується) 

4.1. Зарахування валюти на рахунок Клієнта не тарифікується - 
 

4.2. Переказ валюти з поточного рахунку Клієнта за одним розрахунковим 
документом 50 USD + клієнт додатково 

сплачує комісію третіх банків 
в разі наявності 

Договірне списання або 
передплата у день проведення 

операції 
без ПДВ а) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок платника" OUR 

- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за курсом 
НБУ на день проведення операції 



 

б) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок платника та бенефіціара" SHA 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за курсом 
НБУ на день проведення операції 

50 USD+ клієнт додатково 
сплачує комісію третіх банків 

в разі наявності 

Договірне списання або 
передплата у день проведення 

операції 
без ПДВ 

в) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок бенефіціара" BEN 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за курсом 
НБУ на день проведення операції 

20 USD 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.3. Переказ коштів в системі ТОВ "Банк Форвард" не тарифікується - 
 

4.4. Розшук сум у іноземній валюті відправлених із Банку  250,00 грн. 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.5. Розшук сум у іноземній валюті, що не надійшли до Банку  250,00 грн. 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.6. Прийняття до виконання запиту на анулювання платежу 
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

50 USD 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.7. Зміна дати валютування платежу 
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

50 USD 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.8. Уточнення умов переказу  
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

50 USD 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.9. Уточнення деталей платежу при надходженні коштів до Банку з невірними 
реквізитами 
- комісія сплачується у гривні за курсом НБУ на день проведення операції 

50 USD 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.10. Купівля валюти на  МВРУ 
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на день 
проведення операції, що затрачені на купівлю валюти 

0,50% 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.11. Продаж іноземної валюти на  МВРУ: 

0,50% 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 
а) Обов'язковий продаж  іноземної валюти на МВРУ  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на день 
проведення операції 

б) Продаж  іноземної валюти на МВРУ  за ініціативою Клієнта  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на день 
проведення операції 

0,50% 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.12. Купівля однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на день 
проведення операції 

0,50% 
Договірне списання або 

передплата у день проведення 
операції 

без ПДВ 

4.13. Розрахункове обслуговування кредиту що отриманий резидентом від іноземного 1 000,00 грн. - без ПДВ 



 

кредитора. (комісія отримується банком одноразово при надходженні всієї суми або 
першої її частки на рахунок Клієнта) 

ПАТ "Банк Форвард" (при узгоджені з Клієнтом) має право відшкодування (компенсацію) витрат понесених у зв'язку із виконанням доручень Клієнта, щодо операцій в 
іноземній валюті які не передбачені цими тарифами 

Банк залишає за собою право узгоджувати з клієнтом та утримувати спеціальні та допоміжні комісії за проведення нестандартних та складних операцій, які 
потребують додаткових витрат. 
Банк не несе відповідальності за затримку в розрахунках, помилки в переказах, що виникли внаслідок неповних або нечітких інструкцій клієнтів та банків-
кореспондентів, за дії інших банків, а також такі затримки, що виникли за форс-мажорних обставин. 
Банк має право на встановлення індивідуальних тарифів за домовленістю з клієнтом. 
Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта 

 
 

Тарифи розрахунково-касового обслуговування клієнтів - само зайнятих осіб (нотаріусів і адвокатів) у іноземній валюті  

      
Тариф Строк та порядок оплати ПДВ 

Послуги (операції) 

1. Відкриття, ведення, переоформлення та закриття поточного рахунку 

Відкриття поточного рахунку, в іноземні валюті (при відкритті поточного 
рахунку в іноземній валюті відкриття рахунку в гривні - обов’язково) 

      

1.1. Юридичній особі-резиденту  не тарифікується - без ПДВ 

1.2. Юридичній особі-нерезиденту  не тарифікується - без ПДВ 

1.2. Закриття поточного рахунку  
(послуга передбачає надання клієнту відповідної довідки в день закриття) 

не тарифікується - без ПДВ 

а) з ініціативи клієнта не тарифікується - без ПДВ 

2. Інформаційні та додаткові послуги 

2.1. Надання довідок по рахунках Клієнта строком до 1 року 20,00 грн. передплата без ПДВ 

2.2. Надання довідок по рахунках Клієнта строком більше 1 року 20,00 грн. передплата без ПДВ 

2.3. Обмін, надсилання, отримання повідомлень та/або документів між 
банками за розрахунковими операціями на підставі письмового звернення 
клієнта. 

10,00 грн. передплата без ПДВ 

2.4. Надання дублікатів виписок по рахунку за один документ 10,00 грн. передплата без ПДВ 

2.5. Підготовка платіжних документів за проханням клієнта 1 (примірник) не тарифікується -   

2.6. Надання довідки про розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами   
-   

а) в триденний термін 
не тарифікується 

б) наступного банківського дня після замовлення -   

3. Касове обслуговування у іноземній валюті 

3.1. Видача готівки іноземної валюти: 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за 
курсом НБУ на день проведення операції 

0,75% 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 



 

3.2. Видача дозволу на вивіз валюти не тарифікується -   

3.3. Прийняття банком готівкових інвалютних коштів від Клієнта із 
зарахуванням на його поточний рахунок: 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за 
курсом НБУ на день проведення операції 

не тарифікується -   

4. Розрахункове обслуговування іноземній валюті (окремо плата не стягується) 

4.1. Зарахування валюти на рахунок Клієнта не тарифікується -   

4.2. Переказ валюти з поточного рахунку Клієнта за одним розрахунковим 
документом 20 USD + клієнт додатково 

сплачує комісію третіх банків 
в разі наявності 

Договірне списання або передплата у 
день проведення операції 

без ПДВ а) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок платника" OUR 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за 
курсом НБУ на день проведення операції 

б) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок платника та бенефіціара" 
SHA 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за 
курсом НБУ на день проведення операції 

20 USD+ клієнт додатково 
сплачує комісію третіх банків 

в разі наявності 

Договірне списання або передплата у 
день проведення операції 

без ПДВ 

в) Переказ коштів на умовах "всі комісії за рахунок бенефіціара" BEN 
- комісія розраховується як процент від суми валюти та сплачується в грн. за 
курсом НБУ на день проведення операції 

20 USD 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.3. Переказ коштів в системі ТОВ "Банк Форвард" не тарифікується -   

4.4. Розшук сум у іноземній валюті відправлених із Банку  50,00 грн. 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.5. Розшук сум у іноземній валюті, що не надійшли до Банку  50,00 грн. 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.6. Прийняття до виконання запиту на анулювання платежу 
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

20 USD 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.7. Зміна дати валютування платежу 
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

10 USD 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.8. Уточнення умов переказу  
- комісія сплачується в грн. за курсом НБУ на день проведення операції 

10 USD 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.9. Уточнення деталей платежу при надходженні коштів до Банку з 
невірними реквізитами 
- комісія сплачується у гривні за курсом НБУ на день проведення операції 

10 USD 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.10. Купівля валюти на  МВРУ 
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на 
день проведення операції, що затрачені на купівлю валюти 

0,1%** 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.11. Продаж іноземної валюти на  МВРУ: 0,1%** Договірне списання або передплата у без ПДВ 



 

а) Обов'язковий продаж  іноземної валюти на МВРУ  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на 
день проведення операції 

день проведення операції 

б) Продаж  іноземної валюти на МВРУ  за ініціативою Клієнта  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на 
день проведення операції 

0,1%** 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.12. Купівля однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту  
- комісія розраховується як процент від суми  коштів у гривні за курсом НБУ на 
день проведення операції 

0,2%** 
Договірне списання або передплата у 

день проведення операції 
без ПДВ 

4.13. Розрахункове обслуговування кредиту що отриманий резидентом від 
іноземного кредитора. (комісія отримується банком одноразово при 
надходженні всієї суми або першої її частки на рахунок Клієнта) 

не тарифікується - без ПДВ 

ПАТ "Банк Форвард" (при узгоджені з Клієнтом) має право відшкодування (компенсацію) витрат понесених у зв'язку із виконанням доручень Клієнта, щодо операцій в 
іноземній валюті які не передбачені цими тарифами 

Банк залишає за собою право узгоджувати з клієнтом та утримувати спеціальні та допоміжні комісії за проведення нестандартних та складних операцій, які 
потребують додаткових витрат. 
Банк не несе відповідальності за затримку в розрахунках, помилки в переказах, що виникли внаслідок неповних або нечітких інструкцій клієнтів та банків-
кореспондентів, за дії інших банків, а також такі затримки, що виникли за форс-мажорних обставин. 
Банк має право на встановлення індивідуальних тарифів за домовленістю з клієнтом. 
Банк залишає за собою право доповнювати і змінювати тарифи із попереднім повідомленням клієнта  
**При купівлі за дорученням Клієнта безготівкової іноземної валюти, Банк від імені та за рахунок Клієнта нараховує, утримує та перераховує до Пенсійного фонду 
України суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі, передбаченому діючим законодавством України, від суми в гривнях, що витрачена на купівлю 
іноземної валюти. 

 


