


Про БАНК 

ПАТ АКБ “Львів” успішно працює на ринку банківських 
послуг України протягом 23-х років. За період тривалої 
діяльності установи, Банк зумів налагодити співпрацю з 
великим переліком приватних та корпоративних клієнтів, та 
зарекомендував себе як їхній надійний фінансовий партнер. 

 
Головний офіс Банку знаходиться в місті Львів, що 

насамперед є запорукою швидкості прийняття управлінських 
рішень та максимальної лояльності до Вас.  

 
ПАТ АКБ “Львів” забезпечує комплексне обслуговування 

клієнтів та надає усі можливі банківські послуги.   
  

Мережа відділень Банку 
налічує 22 відділення. Банк Львів 
найяскравіше представлений у 
Львові та Львівській області, а 
також має відкритті відділення у 
майже усіх обласних центрах 
західної України та у м. Київ.  



Про БАНК 
 

           У 2006 році група ісландських компаній стали 
стратегічними інвесторами банку. Завдяки потужному 
вливанню ісландських інвестицій банк отримав нове 
дихання і  став на європейський шлях розвитку, 
відкриваючи нові перспективи для своїх клієнтів.  
 
           Формат регіонального банку передбачає більш 
індивідуальний, особистісний підхід до кожного клієнта, а 
також можливість надання широкого спектра 
консультаційних послуг. Найбільша ісландська інвестиція в 
Україні зміцнила фінансову стабільність банку, вивела його 
роботу на інший якісний рівень, розширила перелік 
пропонованих послуг та мережу відділень. 
 
         Банк Львів співпрацює з різноманітними 
міжнародними організаціями, такими як: NEFCO, IPC, 
EBRD, AgroLviv. Тісно співпрацює з місцевими органами 
влади в розробці та впровадження різноманітних проектів 
та програм. 
 
        Родзинкою роботи Банку стала співпраці з NEFCO та 
Львівською обласною держадміністрацією по 
кредитування на цілі енергозбереження, в котрій Банк 
Львів став беззаперечним лідером. 
 
 
 
 
  



Тарифи на розрахунково-касове обслуговування  
для  ________________  

Види послуг Банку Вартість послуг Порядок сплати 

Відкриття поточних рахунків - 

Ведення функціонуючого поточного 
рахунку (видача виписок по рахунку, 
здійснення безготівкових зарахувань на 
поточний рахунок) 

 
--- 

Утримується банком щомісячно на 
умовах договірного списання 

Оформлення грошових та розрахункових 
чекових книжок  

--- Сплачується клієнтом самостійно або на 
умовах договірного списання 

Видача готівки з каси Банку  --- Утримується банком на умовах 
договірного списання  

Внесок готівки в касу Банку із 
зарахуванням  її на поточний рахунок 
Клієнта 

 
--- 

 

Дистанційне встановлення та 
налагодження системи “Клієнт – Банк” 

--- 

Розрахункове обслуговування Клієнтів по 
системі "Клієнт-Банк" (прийом платежів, 
перегенерація діючих ключів) 

 
--- 

Утримується банком на умовах 
договірного списання  



Перекази в національній та іноземній валюті 
для 

Види послуг Банку Вартість послуг Порядок сплати 
Переказ коштів в національній валюті з 
поточного рахунку в операційний час в 
межах системи Банку по  системі "Клієнт 
Банк" за 1 платіжний документ 

 
--- 

Утримується банком на умовах 
договірного списання  
 

Переказ коштів в національній валюті з 
поточного рахунку в операційний час  за 
межі Банку по системі "Клієнт Банк" за 1 
платіжний документ 

 
--- 

Утримується банком на умовах 
договірного списання  
 

Переказ коштів за межі Банку в доларах 
США /євро 

----- Утримується банком на умовах 
договірного списання коштів 

Перекази коштів в іноземній валюті відбувається з датою валютування день в день. 



Види послуг Банку Вартість послуг Порядок сплати 
Купівля USD/євро в залежності від 
розміру валюти до купівлі 

---- Утримується банком на умовах 
договірного списання коштів 
 

Продаж USD/євро в залежності від 
розміру валюти до продажу 

---- Утримується банком на умовах 
договірного списання коштів 
 

Конвертаційні операції між 
іноземними валютами 

---- Утримується банком на умовах 
договірного списання коштів 
 

Тарифи на проведення валютних операцій для  



Види послуг Банку Вартість послуг Порядок сплати 
Плата за послугу по зарахуванню коштів на 
рахунки фізичних осіб підприємства по 
зарплатному проекту 

------ Сплачується Клієнтом безготівково 
при наданні послуги 

Плата за випуск, перевипуск основної  
картки по закінченні терміну дії картки 

 
Безкоштовно 

Плата за зняття готівки з карткових рахунків 
через банкомати та POS - термінали банку, а 
також у банкоматах мережі “Радіус”* 

 
Безкоштовно 

Нарахування відсотків на залишок коштів по 
картковому рахунку (% річних) 

3,00 % Нараховується в останній день місяця 

Бонус за безготівковий розрахунок в 
торговій мережі ( % від суми покупки) 

0,25 % Бонуси нараховуються при наданні 
послуги 

Найкращі умови обслуговування зарплатного 
проекту для ДП “Львівтекс”  

*Всеукраїнська мережа банкоматів «РАДІУС», що об’єднує більше 40 банків по всій території України та 
налічує близько 4000 банкоматів, зокрема понад 150 банкоматів у м. Львів. 

Додаткові послуги для власників зарплатних карток: 
 Можливість встановленні кредитного ліміту в розмірі трьох окладів, з безкоштовним користуванням  
кредитних коштів терміном до 45 днів; 
  Контроль розрахунків та надходжень коштів за допомогою технологій GSM та мережі Internet; 
 Лояльні умови комплексного обслуговування в Банку. Спеціальні ціни на банківські продукти та послуги; 
 Цілодобова клієнтська підтримка 



Нарахування відсотків по залишках на рахунках 
ДП “Львівтекс”  

Умови нарахування Розмір процентної ставки Порядок сплати 

1. Річна процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в UAH з сумою залишку :   

до 999,99 грн. 

Щомісячно 

1 000,00 - 9 999,99 грн. 
10 000,00 - 49 999,99 грн. 
50 000,00 - 99 999,99 грн. 

100 0000,00 - 300 000,00 грн. 
від 300 000,00 грн. 

2.  Річна процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках  в UAH  з сумою залишку коштів на 
поточному рахунку від 300 000,00 грн. з  терміном 2-30 днів , а саме : 

  

 2-3 дн. 

Щомісячно 

 4 дн. 
 5 дн. 
 6 дн. 
 7 дн. 
 8 дн. 
 9 дн. 

 10 дн. 
 11 дн. 
 12 дн. 
 13 дн. 
 14 дн. 
 15 дн. 
 16 дн. 
 17 дн. 
 18 дн. 
 19 дн. 
 20 дн. 
 21 дн. 
 22 дн. 
 23 дн. 
 24 дн. 
 25 дн. 
 26 дн. 
 27 дн. 
 28 дн. 
 29 дн. 
 30 дн. 

3.  Річна процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в UAH  з сумою залишку коштів на 
поточному рахунку від 300 000,00 грн. з  терміном  1-3 місяці : 

Щомісячно 1 місяць 
 2 місяці 

від 3-х місяців 



Депозити 

 

ПАТ АКБ “Львів” пропонує своїм клієнтам можливість надійного та 
вигідного розміщення коштів згідно різноманітних депозитних програм. 

 
Ми завжди крокуємо назустріч потребам своїх клієнтів та максимальної зручності розміщення коштів, а 

саме: 
 валюта депозиту UAH/USD/EUR  
 терміном від 1-го тижня до 24 місяців; 
 можливість частково зняття та поповнення вкладу; 
 мінімальної втратою відсотків при достроковому розірванню вкладу; 
 щомісячне нарахування відсотків або авансова сплата відсотків  

на наступний день, після розміщення коштів; 
 можливість пролонгації депозитних договорів  

 Для прикладу: умови депозитного вкладу “Договірний” від 19/02/2013 

Назва 
депозиту  

Мінімальна 
сума внеску 

Строк дії 
вкладу 

  

Періодичність сплати 
відсотків 

Особливість вкладу % ставка грн. 
% ставка для 

USD/EUR 

Договірний 

Від 
 100 000,00  

до  
500 000,00 

1 місяць 

щомісяця та в кінці 
терміну дії депозиту 

Відсотки змінні. Договір 
може пролонговуватись. 
Можливість поповнення 
вкладу не передбачено. 

2 місяці 

3 місяці 

6 місяців 

9 місяців 

12 місяців 

18 місяців 

24 місяці 

від   
500 000,00 

1 місяць 

щомісяця та в кінці 
терміну дії депозиту 

2 місяці 

3 місяці 

6 місяців 

9 місяців 

12 місяців 

18 місяців 

24 місяці 



Кредити 

Широкий спектр кредитних продуктів Банку дає можливість 
клієнтам отримати міцну фінансову підтримку для реалізації 
найрізноманітніших бізнес задумів та планів.  

 
Банк Львів оперує наступними кредитними послугами: 

 Кредит/кредитна лінія на поповнення обігових коштів; 
 Кредитна лінія з плаваючою процентною ставкою4 
 Інвестиційний кредит 
  Іпотечний кредит 
 Овердрафтне кредитування суб'єктів господарської діяльності 
 Кредит на придбання транспортних засобів 
 Короткостроковий кредит в національній чи іноземній валюті під поступлення валютної виручки  
 Інвестиційний кредит по програмі енергозбереження ( в рамках співпраці з НЕФКО) 
 Кредитна лінія по програмі енергозбереження ( в рамках співпраці з НЕФКО) 

 
 
ПАТ АКБ “Львів” завжди пропонує вигідні 
 умови кредитування, швидкість прийняття  
рішень та індивідуальний підхід до кожного  
клієнта та кредитного проекту. 

 
 




