Розділ 10. Операції з цінними паперами
Код комісії

Види послуг Банку

до змісту
Розмір тарифу

Порядок сплати

Аналітичний
рахунок
(BBBB ……. XX YY)

Операції з цінними паперами

11101

Операції з державними ЦП
України

Згідно договору

За фактом досягнення
визначеного угодою результату

65130200

11102

Операції з муніципальними ЦП
України

Згідно договору

За фактом досягнення
визначеного угодою результату

65130200

11103

Операції з корпоративними ЦП
України

Згідно договору

За фактом досягнення
визначеного угодою результату

65130200

Операції з товарними векселями

11104

Розгляд заявки на встановлення
ліміту або на авалювання векселя 0,1 % від суми заявки (min. 100,00
При наданні послуги або авансом
(якщо ліміт на контрагента не
грн. - max.1000,00 грн.)
встановлено)
Авалювання векселів:
до 6 місяців

11105

від 6 до 12 місяців

більше 12 місяців

65180201

3,0% від суми кожного
авальованого векселя (min. 100,00
грн.)
4,0% від суми кожного
авальованого векселя (min. 100,00 При наданні послуги за кожен
авальований вексель
грн.)

65180201

5,0% від суми кожного
авальованого векселя (min. 100,00
грн.)

11106

Розгляд заявки на внесення змін
в умови авалювання векселів

0,1 % від суми встановленого
ліміту або суми векселя (min.
100,00 грн. - max.1000,00 грн.)

Сплачується Клієнтом в день
подання заявки на внесення змін.

65180202

11107

Доміціляція векселів

0,1% від суми (min 100,00 грн.)

При наданні послуги або авансом

65180201

11108

Інкасування векселів

2% від суми (min 100,00 грн.)

На дату обумовлену договором

65180201

11109

Розгляд заявки на встановлення
ліміту або врахування векселя
(якщо ліміт на контрагента не
встановлено)

Сплачується Клієнтом самостійно
0,1 % від суми заявки (min. 100,00
безготівково в день подання
грн. - max.1000,00 грн.)
заявки (до розгляду заявки)

65180201

Комісія за врахування векселів:
11110

до 6 місяців
понад 6 місяців до 12місяців

0,5% від суми
1,0% від суми

понад 12 місяців

1,5% від суми

При наданні послуги за кожен
врахований вексель.

65180201

11111

Взяття зобовязань щодо вчинення
авалю:
до 6 місяців.
понад 6 місяців до 12 місяців
понад 12 місяців

11112

Оплата за вексельний бланк
- для клієнта банку
- для не клієнта банку

11113

Анулювання авальованого
векселя

0,25% від суми векселя або суми
0,5% від суми векселя або суми
0,75% від суми векселя або суми

15 грн. (в т.ч. ПДВ)
20 грн. (в т.ч. ПДВ)

0,01% від суми векселя (min.
25,00 грн. - max.100,00 грн.)

Разово, при укладанні договору

65180201

Сплачується покупцем самостійно
при наданні послуги з
обовязковою сплатою покупцем
держмита за вексельні бланки

65100106

Сплачується Клієнтом самостійно
безготівково в день анулювання
векселя (до здійснення операції
анулювання)

65180202

Операції з податковими векселями та векселями, які видаються згідно з Законом України “Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньо-економічних відносинах”

11114

Розгляд заявки на встановлення
ліміту або на авалювання векселя 0,1 % від суми заявки (min. 100,00
При наданні послуги або авансом
(якщо ліміт на контрагента не
грн. - max.1000,00 грн.)
встановлено)

11115

Авалювання векселів:
при умові, якщо забезпеченням
виступає іпотека, депозит клієнта /
поручителя
при умові, якщо забезпеченням
виступає інше забезпечення, ніж
іпотека, майнові права на депозит
клієнта / поручителя

11116

Розгляд заявки на внесення змін
в умови авалювання векселів

11117

Внесення змін в умови
авалювання векселів

11118

11119

Оплата за вексельний бланк
- для клієнта банку
- для не клієнта банку

Анулювання авальованого
векселя

65130300

0,5% від суми векселя (min 100,00
грн.)
1,0% від суми векселя (min 100,00
грн.)
0,1 % від суми встановленого
ліміту або суми векселя (min.
100,00 грн. - max.1000,00 грн.)

При наданні послуги за кожен
авальований вексель

65180201

Сплачується Клієнтом в день
подання заявки на внесення змін

65180202

0,1 % від суми (min. 100,00 грн. При укладання додаткової угоди
max.1000,00 грн.)

65180202

15 грн. (в т.ч. ПДВ)
20 грн. (в т.ч. ПДВ)

Сплачується покупцем самостійно
при наданні послуги з
обовязковою сплатою покупцем
держмита за вексельні бланки

65100106

0,01% від суми векселя (min.
25,00 грн. - max.100,00 грн.)

Сплачується Клієнтом самостійно
безготівково в день анулювання
векселя (до здійснення операції
анулювання)

65180202

