ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Тарифного комітету
від 19.10.2015 № 19-1/10/2015

ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (діють з 01 листопада 2015 року)
КОД
ТАРИФУ

ТАРИФИ НА ОПЕРАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ У:

ПОСЛУГИ ТА ОПЕРАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

ПРИМІТКА

ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

РОЗДІЛ 1: ОПЕРАЦІЇ З ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ
1.1.

Відкриття поточного рахунку

Відкриття поточного рахунку* одночасно з:
відкриттям рахунку в цінних паперах
1.1.1.

орендою банківської скриньки
отриманням кредиту

1.4.

1.5.

50.00 грн. без ПДВ

50.00 грн. без ПДВ

не тарифікується
не тарифікаується, за умови
укладання договору оренди на
строк понад 3 місяці

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

*відкривається лише поточний рахунок у
національній валюті (980);

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.

30.00 грн. без ПДВ

Видача довідки про наявність рахунку

Комісія включає в себе плату за відкриття поточного
рахунку тільки в одному виді валюти. Комісія
сплачується в день надання послуги, або не пізніше
наступного робочого дня

Відправлення поштовим переказом документів на запит клієнта:

1.5.1.

по Україні

1.5.2.

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 2: РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ

2.1.

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ:

2.1.1.

в межах банку

0.00 грн. без ПДВ

2.1.2.

в інші банки ( в межах операційного часу)

1.00 грн. без ПДВ

2.1.3.

в інші банки (після операційного часу)

2.1.4.

на інші рахунки, відкриті в ПАТ "ФІНАНС БАНК"

0,01% (min 5 грн. max 1000 грн.) без ПДВ

0,5% (min 5 грн. max 300.00 грн.) без ПДВ

2.2.

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

2.3.

Оформлення платіжних документів

20.00 грн. без ПДВ

2.4.

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

50.00 грн. без ПДВ

2.5.

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

2.6.

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ:

2.6.1.
2.7.

Перекази (за рахунок клієнта/відправника, без
витрат для бенефіціара)*
Оформлення платіжних документів

0,01% (min 5 грн. max 100 грн.)

За кожне доручення. Комісія сплачується не пізніше
наступного робочого дня, після виконання
платіжного доручення

без ПДВ

20.00 грн. без ПДВ
40.00 грн. без ПДВ
120.00 грн. без ПДВ

30 доларів США ( в грнивнях по курсу НБУ) без ПДВ+ комісія
інобанків-посередників
50.00 грн. без ПДВ

За кожен платіжний документ .Комісія сплачується
в день надання послуги, але не пізніше наступного
робочого дня.

2.8.

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

2.9.

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

30.00 грн. без ПДВ
50.00 грн. без ПДВ
150.00 грн. без ПДВ

2.10.

Надання повідомлень у форматі SWIFT

50.00 грн. без ПДВ

50 доларів США ( в грнивнях по курсу НБУ) без ПДВ

РОЗДІЛ 3: ПОСЛУГИ СИСТЕМИ «КЛІЄНТ БАНК»
3.1.

Встановлення системи "Клієнт банк"

50.00 грн. без ПДВ

не передбачено

3.2.

Переустановка системи "Клієнт банк" (з вини
клієнта)

250.00 грн. без ПДВ

не передбачено

3.3.

Повторне підключення до системи "Клієнт банк" з
вини клієнта

500.00 грн. без ПДВ

не передбачено

3.4.

Розрахункове обслуговування за допомогою системи
"Клієнт банк"

50.00 грн. без ПДВ

не передбачено

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

Сплачується щомісячно, в останній робочий день
місяця в якому була надана послуга.

РОЗДІЛ 4: ОПЕРАЦІЇ З КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1.

Видача готівки з поточного рахунку**

До 100 000,00 грн. - 0,8%
від 100 001,00 грн. до 300
000,00 грн. – 0,5 %

0,8 % від суми ( в гривнях за
курсом НБУ)
Без ПДВ

Без ПДВ
Комісія сплачується в день надання послуги, але не
пізніше наступного робочого дня.
4.2.

Видача готівки з поточного рахунку без попередньої
заявки (додаткового до основго тарифу)

4.4.

Продаж бланку простого векселю

4.5.

Видача дозволу на вивіз готівкової іноземної
валюти за кордон

4.6.

Перерахування коштів фізичних осіб без відкриття
рахунку

4.7.

Тестування купюр без надходження до каси

4.8.

Обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого
номіналу в національній валюті

0.5%

не передбачено

20.00 грн. в т.ч.ПДВ 3.33 грн

не передбачено

не передбачено

50.00 грн. без ПДВ

1,00% -min 5.00 грн. (сума до
20000,00 грн.)
0,5 % (Сума більше 20001,00
грн.)

не передбачено

Комісія сплачується згідно умов договору

0.5 грн. за купюру (max 1000.00 грн.) в т.ч.ПДВ

Комісія сплачується в день проведення операції

0.5% від суми обміну ( без ПДВ)

Комісія сплачується в день проведення операції

РОЗДІЛ 5: КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, КОНВЕРСІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
5.1.

Конверсія іноземної валюти за заявкою клієнта

0.3% (від суми гривневого еквіваленту валюти)

5.2.

Купівля іноземної валюти за заявкою клієнта

0.3% (від суми гривневого еквіваленту валюти)

5.3.

Продаж іноземної валюти за заявкою клієнта

0.3% (від суми гривневого еквіваленту валюти)

5.4.

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

0.05% (від суми гривневого еквіваленту валюти)

5.5.

Обов’язковий продаж іноземної валюти

0.3% (від суми гривневого еквіваленту валюти)

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

*-При наданні платіжного доручення в російських рублях до 11:30, у євро - до 14:30, удо доларах США - до 16:00 та за умови наявності коштів на поточному рахунку клієнта на час надання платіжного
**- не утримується з фізичних осіб в разі попереднього внесення коштів на власний депозитний рахунок, а також на власний поточний рахунок при умові,що кошти зберігаються на поточному рахунку
більше 3 (трьох) днів, а також при поверненні депозиту фізичній особі та при виплаті відсотків за депозитами фізичним особам.Не утримується при умові видачі з поточного рахунку коштів, що були
попередньо зараховані як видача кредиту.

