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Тарифи на послуги та операції з банківськими металами 
ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» 

 
 

Найменування послуги Одиниці 
виміру 

Вартість 
послуги 

Наяв-
ність 
ПДВ 

Терміновість 
сплати 

1. Відкриття, закриття рахунків 
 

1.1 Відкриття поточного 
рахунку у банківських 
металах 

1 рахунок  100,00 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
відкриттям 
рахунку 

1.2 Закриття поточного 
рахунку у банківських 
металах 

1 рахунок 200,00 грн Без ПДВ 
Одночасно з 
закриттям 
рахунку 

2. Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у 
банківських металах 

 
2.1 Розрахункове 
обслуговування поточних 
рахунків з фізичною 
поставкою банківських 
металів 

   

 

2.1.1 Зарахування на 
поточний рахунок клієнта 
банківських металів з 
фізичною поставкою 
 1 факт 

0,1% від вартості 
банківських 

металів по курсу 
НБУ на момент 

здійснення 
операції 

(міn.  100 грн , 
max. 1 500 грн) 

Без 
ПДВ 

 
 
 
Одночасно з 
зарахуванням 
коштів 

2.1.2 Видача банківських 
металів з фізичною 
поставкою з поточного 
рахунку у разі зарахування на 
поточний рахунок без 
фізичної поставки 
 
Золоті зливки 1г 
Золоті зливки 2,5г 
Золоті зливки 5г 
Золоті зливки 10г 
Золоті зливки 20г 
Золоті зливки 50г 
Золоті зливки 100г 
Золоті зливки 250г 
Золоті зливки 500г 
Золоті зливки 1000г 

 
 
 
 
 

1 факт 

 
 
 
 
 
 
 

50,00 грн 
60,00 грн 
70,00 грн 
80,00 грн 
90,00 грн 

130,00 грн 
160,00 грн 
300,00 грн 
500,00 грн 
700,00 грн 

 
 
 
 
 

Без 
ПДВ 

 
 
 
 
 
Одночасно з 
проведенням 
видачу коштів 
за кожний 
зливок 



2.1.3 Видача готівкових 
банківських металів з 
поточних металевих 
рахунків клієнтів у разі 
зарахування на поточний 
рахунок з фізичною 
поставкою 

 
 

1 факт 
 
 

безкоштовно Без 
ПДВ 

 
 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

2.2 Розрахункове 
обслуговування поточних 
рахунків без фізичної 
поставки банківських 
металів 

   

 

2.2.1 зарахування та переказ 
банківських металів з 
поточних металевих 
рахунків в ПАТ «КБ 
«Інвестбанк» 

1 факт безкоштовно Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

2.2.2 Зарахування на поточні 
металеві рахунки 
банківських металів, які 
надійшли з інших банків 1 факт 

0,3% від вартості 
банківських 

металів по курсу 
НБУ на день 
здійснення 

операції 

Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

2.2.3 Переказ банківських 
металів з поточних 
металевих  рахунків в інші 
банки України 1 факт 

0,5% від вартості 
банківських 

металів по курсу 
НБУ на день 
здійснення 

операції 

Без 
ПДВ 

 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

3. Купівля-продаж банківських металів на МВРУ 
 

3.1 Купівля банківських 
металів на МВРУ (за 
дорученням  та за рахунок 
коштів клієнта, без фізичної 
поставки)* 
*мінімальна сума купівлі 
золотих зливків  – 500г  
 

1 факт 

0,3% від суми 
гривень, які 

використовуються 
для купівлі 

банківського 
металу (міn.  100 
грн , max. 10 000 

грн) 

Без 
ПДВ 

 
 
 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

3.2 Продаж банківських 
металів на МВРУ (за 
дорученням клієнта, без 
фізичної поставки)* 
*мінімальна сума продажу 
золотих зливків  – 500г  
 

1 факт 

0,3% від суми 
гривень, які 

використовуються 
для купівлі 

банківського 
металу (міn.  100 
грн , max. 10 000 

грн) 

Без 
ПДВ 

 
 
 
Одночасно з 
проведенням 
операції 

4. Використання Банком коштів клієнтів 
 

4.1 Нарахування відсотків на 
залишки банківських металів 
на поточних рахунках 
клієнтів 

% від суми Не 
нараховуються 

Без 
ПДВ 

 

 
*Банк залишає за собою  право розглядати і встановлювати індивідуальні тарифи своїм клієнтам 


