ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання Тарифного комітету від 10 березня 2016 року №10/03/2016

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - Тарифи)*
Тарифний план "Базовий"
№ п/п

Послуги та операції

в національній
валюті

в іноземній валюті

Тарифний план
"Універсальний"
в національній
валюті

в іноземній
валюті

Тарифний план "Вільний"
Особливості операції та порядку сплати комісії
в національній валюті

в іноземній валюті

РОЗДІЛ 1: Операції (послуги) в тарифному плані
1.1.

Не тарифікується

Відкриття поточного рахунку

99 грн. на місяць

149 грн. на місяць

1.2.

Обслуговавння поточних рахунків в межах Тарифного плану

1.3.

Перекази за межі банку без стягнення плати за відправлення
переказу згідно з пунктом 2.2. Тарифів

1.4.

Кількість місяців без сплати комісії за обслуговування поточних
рахунків

1.5.

Переведення рахунків на розрахунково-касове обслуговування
згідно з умовами тарифного плану, якій має більшу комісію за
обслуговування поточних рахунків

1.6.

Переведення рахунків на розрахунково-касове обслуговування
згідно з умовами тарифного плану, якій має меньшу комісію за
обслуговування поточних рахунків

1.7.

Первинне підключення клієнта до системи дистанційного
обслуговування «Клієнт – Інтернет – Банк»

Не тарифікується

1.8.

Розрахункове обслуговування системи "Клієнт-Інтернет-Банк"

Не тарифікується

1.9.

Надання інформації про рух коштів за рахунком та стан рахунку із
застосуванням «SMS-Інформування»

Не тарифікується

1.10.

10 переказів на
місяць

Комісія сплачується в день надання послуги.

-

25 переказів на
місяць

299 грн. на місяць

-

1 місяць без комісії
за обслуговування поточних рахунків

-

Сплачується в останній робочий день місяця за кожний поточний
рахунок в національній валюті після закінчення терміну, вказаного в п.
1.4., якщо протягом місяця за рахунком були видаткові операції,
оформлені платіжними дорученнями та/або видатковими касовими
документами

всі перекази

-

2 місяці без комісії
за обслуговування поточних рахунків
Зміна тарифного плану за ініціативою клієнта оформлюється додатковою
угодою до договору банківського рахунку та відбувається першого
робочого дня місяця, наступного за місяцем підписання такої додаткової
угоди.
Комісія за зміну тарифного плану за ініціативою клієнта сплачується не
пізніше банківського дня зменшення рівня тарифного плану

Не тарифікується

-

Підключення сервісу "Холдінговий контроль" та "Контроль
бюджету" в "Клієнт-Інтернет-Банку" за кожну уповноважену особу

300 грн.

149 грн.

600 грн.

Операція виконується без видачі носіїв ключів із забезпеченням
генерації та сертифікації електронного цифрового підпису (ЕЦП)
керівнику та головному бухгалтеру (якщо такий є) для юридичних осіб
або одного ЕЦП для фізичної особи-підприємця.

Послуга настроюється в "Клієнт-Інтернет-Банку" клієнтом самостійно та
діє для абонентів вітчизняних операторів мобільного зв'язку.

49 грн

Не тарифікується

Сервіс надається лише юридичним особам

Видача готівки з поточного рахунку
1%

0.9%

0.8%

на суму до 50 000 грн. включно
1.11.

1%

0.9%

0.8%

на суму 50 000,01 - 100 000 грн. включно

0.8%

0.7%

0.7%

на суму від 100 000,01 грн.

0.7%

0.6%

0.5%

Продаж іноземної валюти за заявкою клієнта/ обов'язковий
продаж іноземної валюти:

0.30%

0.30%

0.25%

від 50 001 до 100 000 дол США / євро / рос. руб. включно

0.20%

0.15%

0.10%

від 100 001 до 400 000 дол. США / євро / рос. руб. включно

0.15%

0.10%

0.05%

від 400 001 дол. США / євро / рос. Руб.

0.10%

0.05%

0.05%

0.50%

0.40%

0.30%

0.40%

0.30%

0.25%

Комісія сплачується в день надання послуги.
Комісія за видачу готівкової іноземної валюти сплачується в гривнях за
курсом НБУ на дату операції

до 50 000 дол. США / євро / рос. руб. включно
1.12.

Купівля/ конверсія іноземної валюти за заявкою клієнта:
до 50 000 дол. США / євро / рос. руб. включно
1.13.
від 50 001 до 100 000 дол США / євро / рос. руб. включно

Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ, що діє в день проведення
операції; термін сплати комісії - день надання послуги, але не пізніше
наступного робочого дня

від 100 001 дол. США / євро / рос. руб.

0.30%

0.25%

0.20%

РОЗДІЛ 2: Інші тарифи за розрахунково-касовим обслуговуванням рахунку в національній валюті
2.1.

Переказ коштів в межах банку через систему "Інтернет-Клієнт-Банк"
або "Клієнт-Банк"

2.2.

Переказ коштів в інші банки через систему "Інтернет-Клієнт-Банк"
або "Клієнт-Банк"

2.3.

Переказ коштів при оформленні платіжного документу на
паперовому носії в межах банку або в інші банки

2.4.

Переказ коштів в інші банки при оформленні платіжного документу
на паперовому носії після операційного часу (стягується додатково)

2.5.

Платежі на користь клієнтів іншого банку за рахунок надходжень
протягом дня (платежі "День у день") від дебетового обороту за
день, що перевищує залишок коштів на рахунку на початок
операціного дня (стягується додатково)

2.6.

З’ясування та уточнення реквізитів та проходження грошових
коштів за платіжними документами (на письмовий запит клієнта)

2.7.

Видача готівки з поточного рахунку без попередньої заявки
(стягується додатково до п.1.11)

2.8.

Продаж чекової книжки

96.00 грн. в т.ч.ПДВ

2.9.

Продаж бланку простого векселю

20.00 грн. в т.ч.ПДВ

2.10.

Прийняття та перерахунок коштів на користь юридичних осіб

2.11.

Продаж іноземної валюти, раніше купленої, але не
використаної/повернутої

Не тарифікується

Не тарифікується

3.00 грн.

3.00 грн.

Не тарифікується
Комісія сплачується за кожне доручення не пізніше наступного робочого дня, після
виконання платіжного доручення

50 грн.

0,1% (min 10 грн. max 1000 грн.)
Комісія сплачується додатково до тарифу у пункті 2.2., 2.3. за кожне
доручення не пізніше наступного робочого дня, після виконання
платіжного доручення
0,1%

(min 10 грн. max 100 грн.)

100.00 грн.
Комісія сплачується не пізніше наступного робочого дня за днем
надання послуги

0.5%

Згідно умов договору про прийом платежів

Комісія сплачується згідно умов договору про прийом платежів
Комісія сплачується в грн. по курсу НБУ, що діє в день проведення
операції; термін сплати комісії - не пізніше наступного робочого дня

0.05%

РОЗДІЛ 3: Інші тарифи за розрахунково-касовим обслуговуванням рахунку в іноземній валюті

30 доларів США+ комісія інобанків-посередників

20 доларів США + комісія інобанківпосередників

3.1.

Перекази за рахунок клієнта/відправника, без витрат для бенефіціара

3.2.

З’ясування та уточнення реквізитів та проходження грошових
коштів за платіжними документами (на письмовий запит клієнта)

3.3.

Оформлення платіжних документів

50.00 грн.

30.00 грн.

3.4.

Видача дозволу на вивіз готівкової іноземної валюти за кордон

50.00 грн.

30.00 грн.

50 доларів США

При наданні платіжного доручення в російських рублях до 11:30, у євро до 14:30, у доларах США - до 16:00 та за умови наявності коштів на
поточному рахунку клієнта на час надання платіжного доручення.
Сплачується в гривнях по курсу НБУ на дату операції
Сплачується в гривнях по курсу НБУ на дату операції

Комісія сплачується в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.

РОЗДІЛ 4: Операції з переоформлення, закриття рахунків та надання довідок
4.1.

Переоформлення рахунку за ініціативою банку:

Не тарифікується

4.2.

Переоформлення рахунку за ініціативою клієнта

100.00 грн.

4.3.

Заміна карток із зразками підписів та відбитка печатки

50.00 грн.

4.4.

Закриття поточного рахунку

4.5.

Видача довідок про наявність рахунків

4.6.

Надання довідки по запиту клієнта, що повязана з розрахунковим
обслуговуванням та проведенням операцій по рахунках

4.7.

Надання повідомлень у форматі SWIFT

Комісія сплачується в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.
За кожну заміну

в межах залишку по рахунку, але не більше 600 грн.
Комісія включає в себе плату за видачу довідки про наявність рахунків у
всіх видах валют в одному екземплярі та сплачується в день надання
послуги, але не пізніше наступного робочого дня.

99 грн.

150.00 грн.

100 грн.
50.00 грн.

Сплачується в день надання послуги
Сплачується в день надання послуги

4.8.

Видача дублікатів платіжних документів (за період давності):
- протягом 30-ти календарних днів;
- понад 30 календарних днів;
- понад одного року,

4.9.

Видача довідок про стан розрахунків за валютними контрактами

30.00 грн.
50.00 грн.
150.00 грн.
600 в т.ч. ПДВ за кожний контракт

Сплачується в день надання послуги

Сплачується в день надання послуги

Відправлення поштовим переказом документів на запит клієнта:
4.10.

по Україні
за межі України

12.00 грн. в т.ч. ПДВ
10.00 грн +фактичні затрати+ ПДВ

Комісія сплачується в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.

РОЗДІЛ 5: Додаткові послуги системи "Клієнт-Інтернет-Банк"

5.1.

Повторне позапланове підключення клієнта до системи «Клієнт –
Інтернет – Банк» (внаслідок компроментації електронно-цифрового
підпису, в разі зміни уповноважених осіб клієнта, тощо), за кожний
підпис з вини клієнта

40,00 грн.

5.2.

Тимчасове відключення/повторне підключення до системи «Клієнт –
Інтернет – Банк» (за кожне підключення або відключення) за заявою
клієнта

30,00 грн.

5.3.

вартість носія ключів

Передплата окремими розрахунковим документом

91,00 грн. в т.ч. ПДВ

Передплата окремими розрахунковим документом

послуга не надається

Комісія сплачується в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.

РОЗДІЛ 6: Послуги системи «Клієнт Банк»
6.1.

Встановлення системи "Клієнт банк"

6.2.

Повторне підключення до системи "Клієнт банк" з вини клієнта

500.00 грн.

6.3.

Розрахункове обслуговування кожного рахунку клієнта за
допомогою системи "Клієнт банк"

100,00 грн.

Сплачується щомісячно, в останній робочий день місяця в якому була
надана послуга, якщо протягом місяця з рахунку виконувались перекази
за допомогою системи "Клієнт Банк"

РОЗДІЛ 7 : ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТІВ/ПОЗИК ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ
500 грн.

7.1.

Надання банком письмової згоди на обслуговування кредиту

7.2.

Щомісячна плата за обслуговування кредиту

7.3.

Організація реєстраціїї змін в НБУ про внесення змін в договори по
кредиту

250грн.

7.4.

Надання довідки про стан розрахунків за кредитом

300 грн.

* - Вказані тарифи сплачуються без ПДВ, якщо інше прямо не вказано поряд з розміром тарифу

300 грн. в т.ч. ПДВ
Комісія сплачується в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.

