Розділ 02. Загальні тарифи на обслуговування клієнтів
Код
комісії

Додаток до протоколу КУАПІТ№035/2020 від 15.12.2020р.

Види послуги

Тарифи

Примітка

Порядок
сплати

Прийом платежів без відкриття поточного рахунку (національна валюта):

20111

платежі на користь юридичних/фізичних осіб в інших банках

1% (мін. 25 грн., макс. 1 000 грн.)

платежі на користь юридичних/фізичних осіб в межах банку, за винятком:

0,5% (мін. 15 грн., макс. 600 грн.)

платежі на рахунки юридичних осіб для придбання транспортного засобу та
договорами купівлі-продажу нерухомості, в т.ч. на рахунки ФФБ та ФОН

0,3% (мін. 30 грн., макс. 400 грн.)

платежі на користь Митниці ДФС України

0,5% (мін. 30грн., макс. 500 грн.)

при наданні
послуги

Валюто-обмінні операції
20602

Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується

20603

Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ

20605

Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ

Згідно розпорядження про
встановлення курсів валют
0,5 % (мін. 100 грн.)
0,3 %

від суми в гривневому еквіваленті валюти
від суми валюти після конвертації

при наданні
послуги
утримується
Банком на умовах
договірного
списання коштів

Інші послуги

20616

20621

Надання стандартної довідки про наявність, стан рахунку, рух коштів дублікат
платіжного документу

100 грн.

з системи Б2

Надання нестандартної довідки

300 грн.

довідки які готуються вручну; довідки на закриті рахунки джерело
інформація з RBI Payment Tracker

Оформлення:
довіреності на право розпоряджатись поточним (без БПК) /вкладним (депозитним)
рахунком фізичної особи в т. ч. заповідальне розпорядження;
довіреності на право користування індивідуальним банківським сейфом третім
особам;

150 грн.

при наданні
послуги

* Обслуговування регулярних платежів на підставі укладених договорів про договірне списання коштів до 22.06.2020 р здійснюється по тарифах, які діяли до 22.06.2020 р. Укладення нових договорів про
договірне списання призупинено.
* Комісійна винагорода сплачується клієнтом Банку виключно в національній валюті України, а тому розмір тарифу визначається як гривневий еквівалент у вказаній іноземній валюті.
Комісії за послуги та/або операції за рахунками в іноземній валюті, які не стягуються в автоматичному режимі та надаються при безпосередньому зверненні Клієнтів до Банку, можуть бути сплачені Клієнтами готівкою в національній
валюті України через касу Банку або безготівково за дорученням Клієнтів з інших рахунків в національній валюті України, що відкриті в Банку, за офіційним курсом НБУ на день такої сплати.
Сплата в автоматичному режимі сум комісій за послуги та/або операції за рахунками Клієнтів в іноземній валюті здійснюється на підставі договірного списання коштів з таких рахунків в розмірі еквіваленту в іноземній валюті, та
подальшим продажем іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Отриманий від продажу іноземної валюти гривневий еквівалент зараховується на балансові рахунки обліку доходів Банку в день продажу такої
валюти без попереднього зарахування на рахунки Клієнтів в національній валюті.

