ТАРИФИ на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком
України у Системі BankID Національного банку України
№
з/п

Найменування послуг (операцій)

1
1

2
Підключення абонента (приєднання абонента з підключенням
першого абонентського вузла) до Системи BankID Національного
банку (далі – Система BankID) у статусі:

База для
розрахунку
суми оплати
3

Тарифи1, грн
(без ПДВ)*
4

2

абонента-ідентифікатора

Безплатно

3

абонента – надавача послуг

Безплатно

4

Підключення додаткового абонентського вузла до Системи
BankID (за кожен додатковий абонентський вузол)

5

Супроводження підключеного до Системи BankID абонента у
статусі:

Безплатно

абонента-ідентифікатора

Безплатно

7

абонента – надавача послуг

Безплатно

Оброблення Системою BankID успішного електронного
підтвердження електронної дистанційної ідентифікації (далі –
ЕПІ), здійсненого між абонентом-ідентифікатором та абонентом
– надавачем послуг 3 (за кожне успішне ЕПІ)

Тарифи на послуги у Системі BankID, Послуга 2
таблиці 3
Тарифи на послуги у Системі BankID, Послуга 3
таблиці 3

6

8

Нормативно-правовий акт Національного банку
України, яким затверджено тарифи, та номер
послуги
5
Тарифи на послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком України у
Системі BankID Національного банку України2
(далі - Тарифи на послуги у Системі BankID),
Послуга 1 таблиці 3

Безплатно

Тарифи на послуги у Системі BankID, Послуга 4
таблиці 3

Тарифи на чотири послуги, не застосовуються, якщо абонентський вузол (перший та/або додатковий) використовується для надання некомерційних послуг користувачам
відповідно до Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про громадські об’єднання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про звернення громадян” та/або для забезпечення
надання послуг користувачам віддалено органами влади, іншими державними органами та установами, органами місцевого самоврядування.
1

Затверджено постановою Правління Національного банку України № 333 від 12 серпня 2003 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 р. за № 785/8106 (у
редакції постанови Правління Національного банку України від 15 травня 2019 року № 68) (зі змінами)
2

3

Платником за послугою з оброблення Системою BankID успішного ЕПІ, здійсненого між абонентом-ідентифікатором та абонентом – надавачем послуг, є абонент – надавач послуг.
* Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ). За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з
законодавством України, перерахування коштів НБУ здійснюються за тарифами, збільшеними на суму ПДВ.

