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8. ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ

8.1 АКРЕДИТИВИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

8.1.1 Відкриття акредитиву:

8.1.1.1 з покриттям 
0,15% від суми, але не більше 1 

500 грн.

8.1.1.2 без покриття
0,30% від суми, але не більше 3 

000 грн.

8.1.2 Авізування акредитиву 0,10%

8.1.3 Зміни умов акредитиву 150 грн.

8.1.4 Підтвердження акредитиву 0,15%

8.1.5 Прийом та перевірка документів
0,10% від суми, але не більше 1 

500 грн.

8.1.6 Запити по акредитиву 100 грн.

8.2 АКРЕДИТИВИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

8.2.1 ЕКСПОРТНІ АКРЕДИТИВИ

8.2.1.1 Попередне авізування  акредитиву 110 грн.

8.2.1.2 Авізування умов акредитиву

8.2.1.2.1 клієнтам АТ “Перший Інвестиційний Банк”

0,1%  від суми (але не менше 

ніж 110,00 грн і не більше ніж 1 

500,00 грн.)

8.2.1.2.2 клієнтам іншого банку

0,1% від суми (але не менше 

ніж 110,00 грн і не більше ніж 2 

000,00 грн.)

8.2.1.3 Переказ трансферабельного акредитиву
0,1% від суми (але не менше 

ніж 250,00 грн.)

8.2.1.4 Оформлення листа про переуступку виручки
0,1% від суми (але не менше 

ніж 250,00 грн.)

8.2.1.5 Підтвердження акредитиву:

8.2.1.5.1 з покриттям
0,2% від суми (але не менше 

ніж 500,00 грн.)

8.2.1.5.2 без покриття За домовленістю

8.2.1.6 Авізування змін умов акредитиву 150 грн.

8.2.1.7 Прийняття, перевірка та відправлення документів 150 грн.

8.2.1.8
Повернення документів з розбіжностями на пероформлення або запит банку щодо 

погодження на оплату таких документів
100 грн. + 50 грн. запит

8.2.1.9 Анулювання акредитиву 200 грн. плюс інші зміни

8.2.1.10 Зміни умов по акредитиву
0,20%  від суми (але не більше 

ніж 800,00 грн.)

8.2.1.11 Комісії іноземних банків
Відповідно до умов розрахунків 

по акредитиву

8.2.2 ІМПОРТНІ АКРЕДИТИВИ

8.2.2.1
Відкриття акредитиву, збільшення його суми та поновлення суми револьверного 

акредитиву

0,2% від суми (але не більше 

ніж 5 500,00 грн.)

8.2.2.2 Зміна умов по акредитиву
0,3% від суми (але не більше 

ніж 400,00 грн.)

8.2.2.3 Анулювання заяви на акредитив до його виконання 200 грн. плюс інше

8.2.2.4 Анулювання акредитиву до закінчення його строку 400 грн. плюс інше

8.2.2.5 Платіж по акредитиву           
0,15% (але не менше ніж 250,00 

грн.)

8.2.2.6 Підтвердження акредитиву
0,2% (але не менше ніж 500,00 

грн.)

8.2.2.7 Прийняття, перевірка та видача документів 150 грн.

8.2.2.8 Консультація по заповненню заявки 50 грн.

8.2.2.9 Переказ акредитиву іншому отримувачу 250 грн.

8.2.2.10 Запити по акредитиву 50 грн.

8.2.2.11 Комісії іноземних банків
Відповідно до умов розрахунків 

по акредитиву

8.2.2.12 Невикористання документарного акредитиву у встановлений термін 50 грн.

8.3 ГАРАНТІЇ

8.3.1 Гарантії під грошове покриття:

Додаток 1 

до протоколу засідання Тарифного комітету №24  від 04.10.2021р.

                                             ТАРИФИ ЗА ДОКУМЕНТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 

                                             ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ 
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8.3.1.1 Надання тендерної  гарантії

1% від суми гарантії, але не 

менше 800 грн. та не більше 

8000 грн.

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.1.2 Супроводження гарантії виконання зобов'язань/гарантії платежу 1% річних від суми гарантії 

Нараховується на суму гарантії за фактичний 

строк дії гарантії. 

Сплачується щомісячно або одноразово в день 

надання гарантії 

8.3.2 Гарантії непокриті грошовими коштами

8.3.2.1. Надання тендерної гарантії без забезпечення (бланкової)
1% від суми гарантії min. 800 

грн.

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.2.2.
Супроводження гарантіі виконання зобов’язань по результатам виграного тендеру без забезпечення або по 

договору (бланкової)
3% річних від суми гарантії 

Нараховується на суму гарантії за фактичний 

строк дії гарантії. 

Сплачується щомісячно або одноразово в день 

надання гарантії

8.3.2.3 Надання гарантій туроператорам та турагентам:  

8.3.2.3.1 Надання гарантії турагенту (в сумі, еквівалентній не менше ніж 2 000 Євро) 5% від суми гарантії
Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.2.3.2
Надання гарантії туроператору, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму (в 

сумі, еквівалентній не менше ніж 10 000 Євро)
4% від суми гарантії

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.2.3.3 Надання гарантії туроператору (в сумі, еквівалентній не менше ніж 20 000 Євро) 3% від суми гарантії
Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.2.4. Обслуговування гарантій, наданих туроператорам та турагентам

8.3.2.4.1
Обслуговування гарантії, наданої турагенту

5% річних від суми гарантії 

Нараховується на суму гарантії, починаючи з 

другого року користування гарантією (з дати 

видачі гарантії).

Сплачується щорічно на дату видачі гарантії, 

починаючи з другого року користування 

гарантією (за кожний наступний рік)

8.3.2.4.2

Обслуговування гарантії, наданої туроператору, який надає послуги виключно з внутрішнього та 

в'їзного туризму 4% річних від суми гарантії 

Нараховується на суму гарантії, починаючи з 

другого року користування гарантією (з дати 

видачі гарантії).

Сплачується щорічно на дату видачі гарантії, 

починаючи з другого року користування 

гарантією (за кожний наступний рік)

8.3.2.4.3
Обслуговування гарантії, наданої туроператору 

3% річних від суми гарантії 

Нараховується на суму гарантії, починаючи з 

другого року користування гарантією (з дати 

видачі гарантії).

Сплачується щорічно на дату видачі гарантії, 

починаючи з другого року користування 

гарантією (за кожний наступний рік)

8.3.2.5 Внесення будь-яких змін до умов гарантій, наданих туроператорам та турагентам:

8.3.2.5.1 Збільшення суми гарантії, наданої турагенту 5% від суми збільшення гарантії
Сплачується одноразово в день внесення змін 

до умов гарантії

8.3.2.5.2
Збільшення суми гарантії, наданої туроператору, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного 

туризму 
4% від суми збільшення гарантії

Сплачується одноразово в день внесення змін 

до умов гарантії

8.3.2.5.3 Збільшення суми гарантії, наданої туроператору 3% від суми збільшення гарантії
Сплачується одноразово в день внесення змін 

до умов гарантії

8.3.2.5.4
Внесення інших змін до умов гарантій, наданих туроператорам та турагентам (крім змін, передбачених у 

п.8.3.2.5.1 - п.8.3.2.5.3)
500,00 грн.

Нараховується та сплачується одноразово в 

день внесення змін до умов гарантії

8.3.3 Інші види забезпечення (нерухомість, обладнання, транспорт):

8.3.3.1 Надання тендерної  гарантії:

8.3.3.1.1 строком до 90 днів:

8.3.3.1.1.1 у сумі еквівалентній до 50 000 грн.
2,5% від суми гарантії (але не 

менше 1000 грн.)

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.3.1.1.2 у сумі еквівалентній понад 50 000 грн.

2% від суми гарантії (але не 

менше 1000 грн., та не більше 

5000 грн.)

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.3.1.2 строком понад 90 днів:

8.3.3.1.2.1 у сумі еквівалентній до 50 000 грн.

3% від суми гарантії (але не 

менше 1000 грн., та не більше 

5000 грн.)

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.3.1.2.2 у сумі еквівалентній понад 50 000 грн.

2,5% від суми гарантії (але не 

менше 1000 грн., та не більше 

5000 грн.)

Сплачується одноразово в день надання 

гарантії

8.3.3.2 Надання гарантії виконання зобов'язань:
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8.3.3.2.1 до 3-х місяців
3% річних від суми гарантії (але 

не менше 600,00 грн.)

Нараховується на суму гарантії за фактичний 

період з дня надання гарантії до її 

припинення. Сплачується щомісячно з 1-го по 

10 число місяця, що слідує за тим в якому 

нарахована комісія

8.3.3.2.1.1 понад 3 місяці
2% річних від суми гарантії (але 

не менше 600,00 грн.)

Нараховується на суму гарантії за фактичний 

період з дня надання гарантії до її 

припинення. Сплачується щомісячно з 1-го по 

10 число місяця, що слідує за тим в якому 

нарахована комісія

8.3.4
Гарантія для забезпечення виконання договору

про врегулювання небалансів електричної енергії перед ПрАТ «НЕК «Укренерго»

8.3.4.1 без забезпечення грошовим покриттям 2% річних від суми гарантії
Сплачується щомісячно або одноразово в день 

надання гарантії

8.3.5

Гарантія для забезпечення виконання зобов'язань за договором

транспортування з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодо врегулювання 

добового небалансу обсягів природного газу 

8.3.5.1 без забезпечення грошовим покриттям 2,5% річних від суми гарантії
Сплачується щомісячно або одноразово в день 

надання гарантії

8.3.6 Комісія у випадку оплати АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" вимоги по гарантії
0,15% від суми платежу min. 

350 грн.
Сплачується одноразово

8.4 ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО

8.4.1 Відкриття документарного інкасо
0,30% від суми (але не менше 

150,00 грн.)

8.4.2 Авізування документарного інкасо 
0,20% від суми (але не менше 

100,00 грн.)

8.4.3 Зміна умов інкасового доручення 280 грн.

8.4.4 Повернення документів без їх виконання 
0,15% від суми (але не менше 

280,00 грн.)

8.4.5 Запит відносно змін умов 55 грн.

8.5 ІНКАСО ОРДЕРНИХ (КОМЕРЦІЙНИХ) ЧЕКІВ

8.5.1 Прийняття на інкасо ордерних (комерційних) чеків в іноземній валюті
6

2,20% від суми плюс комісія 

іноземного банку за конверсію 

(але не менше 25 USD)

Сплачується одноразово по курсу НБУ на день 

стягнення комісії, крім комісії іноземного банку

6При інкасо комерційних чеків зарахування коштів на поточний рахунок клієнта відбувається в термін від 8 до 21 банківського дня після його пред'явлення до Банку. При цьому покриттям чека має бути 

обрана валюта кореспондентського рахунку банку

 info@pinbank.ua
www.pinbank.ua

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
01135, площа Перемоги 1,

м. Київ, Україна

 0-44-428-61-28
0-800-50-70-80


