
Тарифи АТ “ПроКредит Банк” для документарних операцій 
 
 Назва тарифу Ставка тарифу 

Імпортні акредитиви (а також резервні акредитиви)  
Відкриття акредитиву:  

з грошовим покриттям 1  1% річних від максимальної суми акредитиву min. 400 грн. – 
max. 3000 грн.  

без грошового покриття  6% річних від суми акредитиву min. 500 грн. 2 (за фактичний 
строк дії акредитиву) 

Платіж по акредитиву  0,15% від суми платежу min. 200 грн.  
Перевірка документів по акредитиву  0,15% від суми документів min. 500 грн. – max. 5000 грн.  
Внесення змін до умов акредитиву/дострокове 
анулювання акредитиву  

350 грн.  

Підтвердження акредитиву  5% річних від суми акредитиву плюс комісія третього банку  
Акцепт трат та/або документів із відстроченою оплатою  0,1% від суми платежу min. 300 грн. – max. 3000 грн.  
Обробка документів, представлених з розбіжностями 
(стягується з бенефіціара)  

400 грн.  

Відправка одного SWIFT/TELEX повідомлення по 
акредитиву  

75 грн.  

Відправка документів  По фактичним затратам (вартість відправки документів через 
кур’єрську службу)  

Підготовчі операції по акредитиву 3  350 грн.  
Експортні акредитиви  
Попереднє авізування  200 грн.  
Авізування акредитиву  0,1% від максимальної суми акредитиву  

min. 350 грн. – max. 3000 грн.  
Підтвердження акредитиву  5% річних від суми акредитиву плюс комісія третього банку  
Перевірка документів/виконання акредитиву  0,15% від суми документів min. 500 грн. – max. 5000 грн.  
Попередня перевірка документів на прохання клієнта у 
разі, якщо АТ «ПроКредит Банк» не є виконуючим 
банком  

0,1% від суми документів min. 300 грн. – max. 2000 грн.  

Обробка документів представлених з розбіжностями  200 грн.  
Авізування змін до умов акредитиву:  

збільшення суми  0,2% від суми збільшення акредитиву  
min. 500 грн. – max. 5000 грн.  

інші зміни  350 грн.  
Переказ трансферабельного акредитиву  0,2% від максимальної суми акредитиву  

min.500 грн. – max.5000 грн.  
Негоціація документів  За домовленістю  
Акцепт трат або прийняття зобов’язань здійснити 
відстрочений платіж  

0,1% від суми платежу min. 300 грн. – max. 3000 грн  

Відправка одного SWIFT/TELEX повідомлення по 
акредитиву  

75 грн.  

Відправка документів  По фактичним затратам (вартість відправки документів через 
кур’єрську службу)  

Підготовчі операції по акредитиву  350 грн.  
Вихідні гарантії  
Надання гарантії /збільшення суми/пролонгація:  

з грошовим покриттям  1,2% від суми гарантії min. 350 грн.  
без грошового покриття  6% річних від суми гарантії min. 500 грн. (за фактичний строк дії 

гарантії)  
Внесення змін до умов гарантії/запит на дострокове 
анулювання гарантії  

350 грн.  

Обробка та прийняття до сплати вимоги по гарантії  0,15 % від суми вимоги, min. 350 грн. – max. 3000 грн.  
Платіж по гарантії  0,15% від суми платежу min. 350 грн.  
Відправка одного SWIFT/TELEX повідомлення по гарантії  75 грн.  
Відправка документів  По фактичним затратам (вартість відправки документів через 

кур’єрську службу)  
Підготовчі операції по гарантії 4  350 грн.  
Вхідні гарантії  
Авізування гарантії  0,1 % від суми гарантії min.350 грн. – max. 2500 грн.  
Авізування змін до умов гарантії  350 грн.  
перевірка на прохання клієнта достовірності гарантій 
інших банків  

300 грн.  

Оформлення вимоги по гарантії  350 грн.  
Відправка одного SWIFT/TELEX повідомлення по гарантії  75 грн.  
Відправка документів  По фактичним затратам (вартість відправки документів через 

кур’єрську службу)  
 



Тарифи АТ “ПроКредит Банк” для документарних операцій 
 
 

 
1 – під грошовим покриттям розуміється розміщення грошових коштів у сумі акредитиву/гарантії на весь строк дії 
акредитиву/гарантії на рахунок покриття (2602) в АТ «ПроКредит Банк»  
 
2 - комісія нараховується за фактичний строк дії акредитиву та підлягає сплаті на момент здійснення платежу по 
акредитиву (закінчення строку дії)  
 
3 - підготовчі операції по акредитивам включають в себе: складання умов акредитиву та/або платіжної частини 
контракту, ведення переговорів з партнером з метою погодження умов акредитиву/платіжної частини контракту. Даний 
вид комісійної винагороди сплачується лише у випадку проведення нестандартних операцій підвищеної складності.  
 
4 - підготовчі операції по гарантіям включають в себе: складання умов гарантії та/або тієї частини контракту, що 
стосується видачі гарантії, ведення переговорів з партнером з метою погодження умов гарантії. Даний вид комісійної 
винагороди сплачується лише у випадку проведення нестандартних операцій підвищеної складності.  
 

 
 

Туристичні гарантії 
Видача гарантії  
2000,00 Євро  

під страховку  8 % річних від суми гарантії + 800 грн.  
під грошове покриття  1,2% від суми гарантії + 800 грн.  

10.000,00 Євро  
під страховку  6 % річних від суми гарантії + 800 грн.  

під грошове покриття  1,2% від суми гарантії + 800 грн.  
20.000,00 Євро  

під страховку  4 % річних від суми гарантії + 800 грн.  
під грошове покриття  1,2% від суми гарантії + 800 грн.  

Документарне інкасо 
Прийом та відправка документів на інкасо  0,1 % від суми min. 250 – max. 2000 грн.  
одержання та авізування документів по інкасо  200 грн.  
Видача документів по інкасо проти акцепту або платежу  200 грн.  
Пересилка або повернення документів по інкасо, 
несплачених клієнтом  

250 грн.  

Зміна інструкцій по інкасо/анулювання  200 грн.  
Пересилка документів по інкасо  По фактичним затратам (вартість відправки документів через 

кур’єрську службу)  
Відправка одного SWIFT/TELEX повідомлення по інкасо  75 грн.  


