Додато

Розділ 02. Тарифні пакети , продаж яких припинено

Додаток 4 до Протоколу КУАПІТ №018/2020 від 16.06.2020. Ст.2/2
Розмір тарифу

Код комісії

Порядок сплати

Види послуг Банку

Вид послуг Банку

Легкий Старт

Стандарт

Міжнародний

Базовий

"Стартовий"

"Готівковий"

"Діловий"

"Підприємець"

Нотаріуси

ОСББ

Готівковий ФОП

Діловий ФОП

0

150,00 грн

350,00грн

0 грн.

50 грн./міс.

200 грн./міс.

200 грн./міс.

0 грн.

0 грн.

0 грн.

100 грн./міс.

100 грн./міс.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Відкриття - закриття рахунку
10101

Відкриття першого поточного рахунку/рахунку
2622

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

50 грн.

50 грн./0 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Сплачується Клієнтом в день
відкриття рахунку

10102

Відкриття другого поточного рахунку

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Сплачується Клієнтом в день
відкриття рахунку

10103

Відкриття спецрахунку, передбаченого
окремими постановами НБУ та КМУ

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Сплачується Клієнтом в день
відкриття рахунку

10104

Відкриття рахунку після перереєстрації Клієнта
або зміни найменування (імені фізичної особипідприємця)

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

100 грн.

50,00 грн

100 грн.

100 грн.

50,00 грн.

50 грн.

50,00 грн.

50,00 грн

50,00 грн

Сплачується Клієнтом в день
відкриття рахунку

10105

Закриття поточного рахунку по заяві Клієнта

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

10106

Закриття поточного рахунку при ліквідації
підприємства згідно заяви Клієнта (крім умов
оголошення його банкрутом)

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Сплачується Клієнтом в день
закриття рахунку

10107

Закриття спецрахунку, передбаченого
окремими постановами НБУ та КМУ

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

Сплачується Клієнтом в день
закриття рахунку

10108

Закриття рахунку внаслідок перереєстрації
Клієнта або зміни найменування (імені фізичної
особи-підприємця)

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

20 грн.

Сплачується Клієнтом в день
закриття рахунку

10109

Закриття поточного рахунку за ініціативою
Банку згідно з умовами Договору банківського
рахунку або на підставі довідки про
виключення юридичної особи/підприємця з
ЄДРПОУ

100 грн. або в межах
залишку на рахунку
(але не більше 100
грн.)

100 грн. або в
межах залишку на
рахунку (але не
більше 100 грн.)

100 грн. або в
100 грн. або в
межах залишку на межах залишку на
рахунку (але не
рахунку (але не
більше 100 грн.)
більше 100 грн.)

100,00 грн.

Сплачується Клієнтом в день
закриття рахунку

100 грн.

20,00 грн.

100 грн. або в
межах залишку на
рахунку (але не
більше 100 грн.)

100 грн. або в
межах залишку на
рахунку (але не
більше 100 грн.)

100 грн. або в
межах залишку на
рахунку (але не
більше 100 грн.)

100 грн. або в межах
залишку на рахунку
(але не більше 100
грн.)

100 грн. або в межах
залишку на рахунку
(але не більше 100
грн.)

100 грн. або в межах
залишку на рахунку
(але не більше 100
грн.)

100 грн. або в
межах залишку на
рахунку (але не
більше 100 грн.)

100 грн. або в
Утримується Банком на умовах
межах залишку на
договірного списання коштів в день
рахунку (але не
закриття рахунку
більше 100 грн.)

Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України

Видача готівки з каси Банку :
10201
в межах попереднього зарахування кредитних
коштів на поточний рахунок клієнту МСБ

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

0,9%
від суми
min 50,00грн

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

х

х

х

х

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

0,5 % від суми

0,4 % від суми

х

х

0,4 % від суми

0,3% від суми

х

х

0,3 % від суми

0,2 % від суми

х

х

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Видача готівки з каси Банку на закупку
сільгосппродукції (крім Київського відділення)

10202

до 50 000,00 грн. (включно)

0,4% від суми

0,5 % від суми

0,4 % від суми

понад 50 000,00 грн. до 100 000,00 грн.
(включно)

0,4% від суми

0,4 % від суми

0,3% від суми

понад 100 000,00 грн.

0,7% від суми

0,3 % від суми

0,2 % від суми

0,4% до 100 000, 00
грн,
0,7% понад 100 000,
00 грн

0,5 % від суми

0,5 % від суми

0,5 % від суми

0,5 % від суми

0,5 % від суми

х

х

0,5 % від суми

0,5 % від суми

0,7% від суми

Видача готівки з каси Банку на закупку
сільгосппродукції (для Київського відділення)

10203

Видача готівки з каси Банку на
купівлю/погашення ЦП

0,3% від суми

0,4 % від суми

0,25% від суми

0,3% від суми

0,6% від суми
0,2 % від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

10204

Внесення готівки в касу Банку із
зарахуванням її на поточний
рахунок Клієнта в день внесення
готівки або на наступний день

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

0,1%
від суми
min 50,00грн

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

10205

Обмін грошових знаків на розмінну монету та
зворотній обмін (крім розмінної монети,
отриманої по грошових чеках)

10,00 грн. за 100 шт.
монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100 шт.
монет

10,00 грн. за 100 шт.
монет

10,00 грн. за 100 шт.
монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

10,00 грн. за 100
шт. монет

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Кількість платежів в національній валюті
(щомісячний ліміт) по системі "Клієнт-Банк" за
межі системи банку до 17:00, опрацювання
котрих входить в щомісячне обслуговування
пакету послуг

15

5

50

Переказ коштів з поточного
рахунку до 17:00 в межах системи
Банку на паперових носіях/по
системі "Клієнт-Банк" (крім
платежів поповнення карткових
рахунків юридичних осіб) за 1
платіжний документ

100 грн./3 грн.

100 грн./3 грн.

100 грн./3
грн.

100 грн / 3
грн.

100 грн./3 грн.

100 грн./3 грн.

100 грн./3 грн.

100 грн./3
грн.

100 грн./3 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

100 грн./5 грн.

100 грн./5 грн.

100 грн./5 грн.

100 грн./5
грн.

100 грн./5 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

10206

- між власними поточними рахунками в
національній валюті

10207

Переказ коштів з поточного рахунку до
17:00 за межі Банку за 1 платіжний
документ на паперових носіях/по системі
"Клієнт-Банк" , за 1 платіжний документ
понад щомісячного ліміту:
за умови примусового стягнення коштів в
період накладення арешту на всі кошти чи на
визначену суму

10208

Переказ коштів після 17:00 в
межах Банку на паперових
носіях/по системі "КлієнтБанк"(крім платежів поповнення
карткових рахунків юридичних
осіб) за 1 платіжний документ
- між власними поточними рахунками в
національній валюті

10209

Переказ коштів після 17:00 за
межі Банку за 1 платіжний
документ на паперових носіях/по
системі "Клієнт-Банк"

Входить у вартість
пакету

100 грн./5 грн.

Входить у вартість
пакету

0,1% від суми.
min 100 грн. /
5 грн.

Входить у вартість
пакету

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

Входить у вартість
пакету

100 грн./5 грн.

Входить у вартість
пакету

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

Входить у вартість
пакету

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

Входить у вартість
пакету

100 грн./5
грн.

100 грн./3 грн. 100 грн./3 грн. 100 грн./3 грн.

безкоштовно

100 грн./5 грн. 100 грн./5 грн. 100 грн./5 грн. 100 грн./5 грн.

Входить у вартість
пакету

безкоштовно

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

Входить у вартість
пакету

безкоштовно

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми min
100 грн. /
5
грн.

0,1% від суми min
100 грн. /
5
грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
5 грн.

0,1% від суми
Утримується Банком на умовах
min 100 грн. /
договірного списання коштів
5 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
15 грн.

0,1% від суми min
100 грн. /
10
грн.

0,1% від суми min
100 грн. /
10
грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
min 100 грн. /
10 грн.

0,1% від суми
Утримується Банком на умовах
min 100 грн. /
договірного списання коштів
10 грн.

Додато

10210

Перерахування чистого підприємницького
доходу фізичних осіб-підприємців на власні
поточні та карткові рахунки фізичної особи:

10211

Оформлення грошових та розрахункових
чекових книжок

10212
Комісія не
нараховується в
період
накладення
арешту на
кошти, що

Ведення фукціонуючого поточного
рахунку/рахунку 2622 (видача виписок по
рахунку безпосередньо власнику рахунку,
надання додатків до виписок з рахунку;
здійснень безготівкових зарахувань на
поточний рахунок)

10213

Підготовка та направлення запитів, листів,
телеграм на прохання Клієнта в інші банки
електронною поштою, повязаних з уточненням
платіжних реквізитів , повернення або
відкликання розрахункового документа

10214

Надання згідно з письмовим запитом Клієнта
дублікатів виписок по одному рахунку

10215

Надання нормативних документів (один
екземпляр) за заявою Клієнта

0,5% від суми
платежу

0,5% від суми
платежу

0,5% від суми
платежу

х

х

х

х

0,5% від суми платежу

0,5% від суми платежу

х

0,25% від суми
платежу

0,25% від суми
платежу

150 грн.

150 грн.

150 грн.

100 грн.

30 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

100 грн.

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50,00 грн./ місяць

100,00 грн./
місяць

100,00 грн./ місяць

50,00 грн./ місяць

50,00 грн./ 0 місяць

50,00 грн./ місяць

50,00 грн./ місяць

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Входить у вартість
пакету

20 грн., в т.ч. ПДВ

Входить у вартість
100,00 грн./ місяць
пакету

50 грн.

Входить у вартість
пакету

20 грн., в т.ч. ПДВ

50 грн.

Входить у вартість
пакету

20 грн., в т.ч. ПДВ

20 грн., в т.ч. ПДВ 20 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується клієнтом самостійно
або утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Утримується Банком щомісячно на
умовах договірного списання
50,00 грн./ місяць коштів – за умови проведення
операцій по Д-ту або по К-ту
рахунку

50 грн.

безкоштовно

20 грн., в т.ч. ПДВ 20 грн., в т.ч. ПДВ

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Сплачується клієнтом самостійно
при наданні послуги

-

20 грн., в т.ч. ПДВ

20 грн., в т.ч. ПДВ

20 грн., в т.ч. ПДВ

20 грн., в т.ч. ПДВ 20 грн., в т.ч. ПДВ

Сплачується клієнтом самостійно
при наданні послуги

Надання Клієнту довідки згідно з письмовим
запитом:

10216

про відкриття/закриття рахунків, залишки на
рахунках, обороти по рахунках, про кредитну
Входить у вартість
заборгованість згідно стандартних форм Банку, пакету
довідка про некредитне походження коштів

100 грн за одну довідку

інші довідки, відмінні від стандартних форм
Банку

300 грн за одну довідку

10217

Видача довідок на вивіз іноземної валюти
готівкою за межі України (форми № 01-с та №
02-с) (за 1 довідку)

10218

Надання копії архівних документів по
письмовому запиту Клієнта по розрахунково
касовому обслуговуванню

10219

Підготовка працівником Банку платіжного
доручення на вимогу Клієнта

Сплачується клієнтом самостійно
або авансом при наданні послуги

Входить у вартість
пакету

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Сплачується клієнтом самостійно
при наданні послуги

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

50 грн. за кожен
документ

Сплачується клієнтом самостійно
при наданні послуги

20 грн. (в т.ч. ПДВ)
за один документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ)
за один документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ)
за один документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за
один документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за
один документ

20 грн. (в т.ч. ПДВ) за
один документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

20 грн. (в т.ч.
ПДВ) за один
документ

Сплачується клієнтом самостійно
при наданні послуги

0,50%

Плата за послуги по зарахуванню коштів на
рахунки фізичних осіб підприємства по
зарплатному проекту в залежності від розміру
фонду оплати праці на момент укладення
Договору про обслуговування працівників
підприємства по зарплатному проекту (КР
10220

до 49 999,00 грн

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

50 000,00-99 999,00 грн.

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

від 100 000,00 грн.

0,50%

Сплачується Клієнтом безготівково
при наданні послуги

Плата за послуги по зарахуванню коштів на
рахунки фізичних осіб бюджетних установ по
зарплатному проекту ( КР VISA)
10221

за умови оплати комісії бюджетною установою

0,15%

Сплачується Клієнтом безготівково
при наданні послуги

0,15%

0,15%

0,15%

за умови оплати комісії фізичними особами учасниками зарплатного проекту

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

безкоштовно

10222

Надання довідки про розрахунково-касове
обслуговування Клієнтів, що пов’язані з
аудиторською перевіркою

300,00 грн за одну
довідку

300,00 грн за одну
довідку

300,00 грн за
одну довідку

300,00 грн за одну довідку

10223

Переказ коштів з карткового рахунку на
картковий рахунок через банкомати Банку або
банків-партнерів мережі "Радіус" з
використанням платіжної картки

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

10224

Регулярний переказ коштів з карткового
рахунку

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

1 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

3 грн.

1 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

0,4 % від суми

0,8% від суми

0,4% до 100 000, 00
грн, 0,7% понад 100
000, 00 грн

0,7% від суми

0,6% від суми

0,3% від суми

0,6% від суми

0,2 % від суми

0,5% від суми

Сплачується Клієнтом безготівково
при наданні послуги

Видача готівки з каси Банку для видачі кредитів
готівкою:
до 50 000,00 грн. (включно)
10225
понад 50 000,00 грн. до 100 000,00 грн.
(включно)
понад 100 000,00 грн.

10226

10227

Комісія щомісячна за
обслуговування неактивного
поточного рахунку (якщо протягом
останніх 12 місяців по поточному
рахунку не здійснювалися операції за
ініціативи клієнта)

0,8% від суми

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

відсутнє правило 10225

0,6% від суми

Щомісяця. Утримується Банком

50 грн. або в межах залишку на рахунку (але не більше 50 грн.)

Офрмлення довіренності на право
розпоряджатися поточним/вкладним
(депозитним) рахунком ФОП

Розрахунково - касове обслуговування в іноземній валюті України
0,4% до 100 000, 00
грн,
0,7% понад 100 000,
10301
Видача готівки (валюта) з рахунку Клієнта
00 грн

1,0% від суми
0,5% від суми

на умовах договірного списання
коштів

Сплачується Клієнтом при наданні
послуги

200,00 грн

0.7% від суми

0.6% від суми

1,0% від суми

0,5% від суми

1,0% від суми

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Додато

Переказ коштів в іноземній валюті за межі
Банку (в т.ч. при здійсненні даних операцій на
підставі документів, переданих Клієнтами через
системи дистаційного обслуговування "Клієнт Банк" )

у фунтах стерлінгах

0,15% від суми
переказу (мін. 50 макс. 100 дол.США)

0,2% від суми
0,25% від суми
переказу (мін. 50
переказу (мін. 50 - макс. 100
макс. 100 дол.США)
дол.США)

у канадських доларах

100 євро

100 євро

в доларах США/євро/інших валютах

0,15% від суми
переказу (мін. 25 макс. 100
дол./євро/дол.)+
комісія іноземних
банків

0,25% від суми
0,2% від суми
переказу (мін. 25 - переказу (мін. 25
макс. 100
- макс. 100
дол./євро/дол.)+
дол./євро/дол.)+
комісія іноземних
комісія іноземних
банків
банків

10303

Термінове виконання переказу в іноземній
валюті (в т.ч. при здійсненні даних операцій на
підставі документів , переданих Клієнтами
через системи дистаційного обслуговування
"Клієнт - Банк")

Комісія за переказ +
30,00 USD

Комісія за переказ
+ 30,00 USD

10304

Зміна умов переказу

50,00 USD +
50,00 USD + комісія
комісія іноземного
іноземного банку
банку

10305

Ануляція платежу в іноземній валюті за
дорученням Клієнта

50,00 USD + комісія
іноземного банку

50,00 USD +
50,00 USD + комісія
комісія іноземного
іноземного банку
банку

10306

Розшук надходжень в іноземній валюті , які не
надійшли до Банку

50,00 USD +комісія
іноз. Банку згідно
тарифів іноземних
Банків

50,00 USD +комісія
іноз. Банку згідно
тарифів іноземних
Банків

10307

10302

1% від суми

0,5% від суми

0,5% від суми

0,25% від суми переказу (мін. 50 - макс. 100 дол.США)

1,0% від суми

100 євро

100 євро

0,25% від суми переказу (мін. 50 - макс.100 дол.США)

0,25% від суми переказу (мін. 25 - макс. 100 дол./євро/дол.)+ комісія іноземних банків

Комісія за переказ
+ 30,00 USD

100 євро

Комісія за переказ + 30,00 USD

50,00 USD +
комісія іноземного
банку

0,25% від суми переказу (мін. 25 - макс. 100 дол./євро/дол.)+комісія
іноземних банків

50,00 USD + комісія іноземного банку

Порядок сплати відповідає порядку
сплати комісії за звичайними
переказами

Комісія за переказ + 30,00 USD

50,00 USD + комісія іноземного банку

50,00 USD
+комісія іноз.
Банку згідно
тарифів іноземних
Банків

50,00 USD + комісія іноземного банку

50,00 USD +комісія іноз. Банку згідно тарифів іноземних Банків

Письмові запити стосовно проведення платежів 50,00 USD + комісія
в іноземній валюті
іноземного банку

50,00 USD +
50,00 USD + комісія
комісія іноземного
іноземного банку
банку

50,00 USD + комісія іноземного банку

50,00 USD + комісія іноземного банку

10308

Надання підтвердження зарубіжного банку про 50,00 USD + комісія
зарахування коштів отримувачу
іноземного банку

50,00 USD +
50,00 USD + комісія
комісія іноземного
іноземного банку
банку

50,00 USD +комісія іноз. Банку згідно тарифів іноземних Банків

50,00 USD + комісія іноземного банку

10309

Ведення фукціонуючого поточного рахунку**
(видача виписок по рахунку безпосередньо
Входить у вартість
власнику рахунку, надання додатків до виписок
пакету
з рахунку; здійснень безготівкових зарахувань
на поточний рахунок )

Входить у вартість
пакету

100,00 грн./ місяць за кожен рахунок

100,00 грн./ місяць за кожен рахунок

10310

10311

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів або ж
списується Банком з суми
переказу. Комісія іноземних банків НЕ СТОСУЄТЬСЯ GBP&CAD), яка
невідома на момент надання
послуги утримується Банком на
умовах договірного списання, після
отримання виписки з іноземного
Банку, або ж списується іноземним
банком з суми переказу при
проходженні платежу.

Входить у вартість
пакету

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів.
Комісія іноземного Банку, яка
невідома на момент надання
послуги сплачується Клієнтом
самостійно або списується Банком
на умовах договірного списання –
Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів.
Комісія іноземного Банку, яка
невідома на момент
надання
Утриимується
Банком
на умовах
договірного списання
коштів.Комісія іноземного Банку,
яка невідома на момент надання
послуги сплачується Клієнтом
самостійно або списується Банком
на умовах договірного
Утримується
Банком насписання
умовах –
договірного списання коштів.
Комісія іноземного Банку, яка
невідома на момент надання
Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів.
Комісія іноземного Банку, яка
невідома на момент надання
послуги сплачується Клієнтом
самостійно або списується Банком
Утримується Банком щомісячно на
умовах договірного списання
коштів з поточного рахунку Клієнта
в національній валюті – за умови
проведення операцій по Д-ту або
по К-ту рахунку в іноземній валюті

Комісія щомісячна за
обслуговування неактивного
поточного рахунку в іноземній
2 USD/EUR або в межах залишку на рахунку (але не більше 2 USD/EUR) Якщо поточний рахунок у іншій ніж USD/EUR іноземній валюті, то комісія сплачується у розмірі визначеному для EUR. У випадку, якщо залишок коштів Щомісяця. Утримується Банком
валюті (якщо протягом останніх
на умовах договірного списання
на рахунку менший за встановлений тариф, комісія встановлюється в розмірі залишку коштів на рахунку.
коштів
12 місяців по поточному рахунку
не здійснювалися операції за ініціативи
клієнта)
Довідка про стан розрахунків за зовнішньоекономічним договором в разі переведення
такого договору до іншого банку

500,00 грн за одну довідку / виписку

500,00грн за одну довідку / виписку

500,00 грн за одну довідку/виписку

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

100 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Обслуговування системи “Клієнт-Банк”

10401

Встановлення та налагодження системи “Клієнт
– Банк” в офісі Клієнта

безкоштовно

безкоштовно

50,00 грн.

50,00 грн.

10402

Дистанційне встановлення та налагодження
системи "Клієнт-Банк"

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

10403

Розрахункове обслуговування Клієнтів по
системі "Клієнт-Банк" (прийом платежів,
перегенерація діючих ключів)/рахунок 2622

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

10404

Повторне дистанційне підключення клієнта до
системи "Клієнт-Банк" за ініціативою Клієнта

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50,00 грн./місяць

30,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

40,00 грн./місяць

Розсилка смс:
- про рух коштів (від 50 000 грн.);
- по сумі операцій за добу (від 100 000 грн.)

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість Входить у вартість
пакету
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість Входить у вартість
пакету
пакету

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість
пакету

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

100,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.

безкоштовно

50,00 грн.

50,00 грн./0 грн.

50,00 грн.

50 грн.

50 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів
Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів 1 раз
на місяць
Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Входить у вартість
пакету

Входить у вартість Входить у вартість Утримується Банком на умовах
пакету
пакету
договірного списання коштів

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

10405
Розсилка смс/і-мейл:
- про рух коштів (до 50 000 грн.);
- Ранкова та вечірня розсилка про стан рахунку
10406

Перегенерація електронних ключів ЕЦП

50,00 грн./місяць

50,00 грн./місяць

25,00 грн. в т.ч.ПДВ

25,00 грн. в т.ч.ПДВ

50,00 грн./місяць

25,00 грн. в
т.ч.ПДВ

50,00 грн./місяць

25,00 грн. в т.ч.ПДВ

25,00 грн. в т.ч.ПДВ

50,00 грн./місяць

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів
Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Купівля-продаж іноземної валюти

10501 **
в т.ч. при
здійсненні
даних
операцій на
підставі
документів
,переданих
Клієнтами
через системи
дистаційного
обслуговуван
ня "Клієнт Банк"

Купівля USD/євро/інших валют в залежності від
розміру валюти до купівлі**: в т.ч. при
здійсненні даних операцій на підставі
документів ,переданих Клієнтами через
системи дистаційного обслуговування "Клієнт Банк"
до 50 000,00 USD/EUR/USD ;

0,30%

від 50 001,00 до 100 000,00 USD/EUR/USD;

0,25%

від 100 001,00 до 500 000,00 USD/EUR/USD;

0,15%

0,25%

0,20%

0,25%

0,30%

0,30%

0,30%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,15%

0,15%

0,15%

0,15%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,20%

0,25%

0,25%

0,25%

0,20%

0,25%

0,25%

0,25%

0,15%

0,20%

0,20%

0,20%

0,10%

0,15%

0,15%

0,15%

0,05%

0,10%

0,10%

0,10%

0,20%

від 500 000,00 до 1 000 000,00 USD/EUR/USD;

0,15%

від 1 000 001,00 USD/EUR/USD і більше

0,10%

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Продаж USD/євро/інших валют в залежності від
розміру валюти до продажу**
10502
в т.ч. при
здійсненні
даних
операцій на
підставі
документів
,переданих
Клієнтами
через системи
дистаційного
обслуговуван
ня "Клієнт Банк" :

до 50 000,00 USD/EUR/USD ;

0,25%

від 50 001,00 до 100 000,00 USD/EUR/USD;

0,25%

від 100 001,00 до 500 000,00 USD/EUR/USD;

10503**

0,25%

0,20%

0,20%

0,15%

від 1 000 001,00 USD/EUR/USD і більше

0,10%

Конвертаційні операції між іноземними
валютами**:
в т.ч. при
здійсненні
даних
операцій на
підставі
документів
,переданих
Клієнтами

0,15%

від 500 001,00 до 1 000 000,00 USD/EUR/USD;

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

Додато
10503**
в т.ч. при
здійсненні
даних
операцій на
підставі
документів
,переданих
Клієнтами
через системи
дистаційного
обслуговуван
ня "Клієнт Банк" :

10504
10505***
Розмір
комісійної
винагороди
встановлюєть

0,30%

до 50 000,00 USD

0,30%
0,25%

0,25%

від 50 001,00 до 100 000,00 USD

від 100 001,00 до 500 000,00 USD

0,15%

0,25%

0,20%

0,20%

від 500 001 до 1 000 000 USD;

0,15%

Від 1 000 001 USD і більше

0,10%

Авансові зарахування коштів Клієнту до 15.00
від суми валюти, наданої для продажу
Розрахункові операції при здійсненні купівлі
валюти (за винятком операцій, які проводяться
на валютних аукціонах)***

0,20%

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

0,15%
0,10%

0,15% від суми продажу

0,15% від суми продажу

0,15% від суми продажу

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

в сумі, визначеній за домовленістю з Клієнтом

в сумі, визначеній за домовленістю з Клієнтом

в сумі, визначеній за домовленістю з Клієнтом

Утримується Банком на умовах
договірного списання коштів

