БАЗОВІ ТАРИФИ на послуги ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", що надаються ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, за Поточним рахунком* та інші послуги Банку
Розмір тарифу (без ПДВ)
N/N

Операції та послуги

Іноземна валюта

Національна валюта
(гривня)

долар США

Євро

GBR

RUB

Примітки
PLN

Інші валюти

1. Оформлення Поточного рахунка
Комісія сплачується Клієнтом у день відкриття Рахунка в Банку. У випадку
відкриття Поточного рахунка в кількох валютах одночасно, сума комісії не
збільшується і утримується разово при відкритті Рахунка.

1.1.

Відкриття Поточного рахунка

30 грн

30 грн

1.2.

Відкриття Поточного рахунка за ініціативою Банку

включено у вартість
вікриття рахунку

включено у вартість вікриття рахунку

1.3.

Закриття Поточного рахунка

включено у вартість
вікриття рахунку

включено у вартість вікриття рахунку

2.1.

Поповнення Поточного рахунка, в тому числі за допомогою системи "Internet-banking"

включено у вартість
вікриття рахунку

2.2.

Поповнення безготівковими коштами вкладів на вимогу "Активний", "Мобільний",
"Мобільний+"

2. Поповнення Поточного рахунка/вкладу на вимогу⁴
включено у вартість вікриття рахунку
0,4% від суми
поповнення

0,4% від суми поповнення

0,4% від суми
поповнення

Послуга не надається

Комісія сплачується при здійсненні операції.При здійсненні
операції в іноземній валюті, комісія сплачується у гривнях за
курсом НБУ на день здійснення операції.

3. Перерахування з Поточного рахунка та інші платежі

3.1.

3.2.

Переказ коштів з Поточного рахунка в національній валюті в безготівковій формі на
рахунки, що відкрити в інших банках України (окрім коштів, які надійшли з Депозитних
рахунків Клієнта при достроковому розірванні Договору банківського вкладу), в
Установах (відділеннях) Банку********
• у системі "Internet-banking"
Переказ коштів з Поточного рахунка в національній валюті, в безготівковій формі на
рахунки, що відкриті в інших банках (за рахунок коштів, які надійшли з депозитних
рахунків Клієнта, при достроковому розірванні Договору банківського вкладу) в
Установах (відділеннях) Банку
• у системі "Internet-banking"

0,5% від суми, min 5 грн. max
500 грн.

Послуга не надається

0,5 від суми, min 5 грн.

Внутрішньобанківські перекази з власного Поточного рахунка на рахунок іншого
контрагента Банку - фізичної особи в Установі (відділенні) Банку

5 грн. за один переказ

3.4.

Внутрішньобанківські перекази з власного Поточного рахунка на рахунок іншого
контрагента Банку - суб'єкта господарювання в Установі (відділенні) Банку******

0,3% від суми, min 5 грн.,
max. 500 грн.

3.5.

Перерахування коштів на рахунки контрагентів, які відкриті в Банку, без відкриття Поточного рахунка ¹˒ ²˒ ⁶:
до 30 000 грн. (включно)

Комісія сплачується при здійсненні операції
Комісія сплачується щомісячно, в остан.роб. день місяця

0,5% від суми
0,5% від суми
переказу, але min переказу, але min
20 USD max 250
25 EUR max 250
USD
EUR

0,5% від
суми
переказу,
але min 25
GBP max
250 GBP

0,5% від
0,5% від
суми
суми
0,5% від суми
Комісія сплачується при здійсненні операції. При здійсненні операції в
переказу,
переказу,
переказу, але
іноземній валюті, комісія сплачується за кожне доручення у гривнях за
але min 150 але min 30 min 25 USD max
курсом НБУ на день здійснення операції.
RUB max PLN max 400
250 USD
500 RUB
PLN

Послуга не надається

Комісія сплачується при здійсненні операції.

Послуга не надається

Комісія сплачується при здійсненні операції

Послуга не надається

Комісія сплачується при здійсненні операції

0,8% від суми, min 7 грн.

від 30 000,01 грн. до 100 000 грн. (включно)

0,7% від суми

від 100 000,01 грн.

0,6% від суми, max. 700 грн.

Перерахування коштів на рахунки за межі Банку, без відкриття Поточного рахунка ⁶:

до 30 000 грн. (включно)

0,8% від суми, min 7 грн.

від 30 000,01 грн. до 100 000 грн. (включно)

0,7% від суми

від 100 000,01 грн.

0,6% від суми, max. 700 грн.

3.7

Переказ коштів в іноземній валюті на рахунки, що відкриті в інших Банках України та за
кордоном, за рахунок коштів, що надійшли з Депозитних рахунків Клієнта, відкритих у
Банку

Послуга не надається

3% від суми
переказу, але min
20 USD

3.8

Переказ коштів в іноземній валюті на рахунки (крім коштів, що надійшли з Депозитних
рахунків Клієнта, відкритих у Банку), що відкриті в інших Банках України та за кордоном,
з типом комісії OUR**/BEN***/SHA****

Послуга не надається

0,5% від суми
0,5% від суми
переказу, але min переказу, але min
20 USD max 250
25 EUR max 250
USD
EUR

3.9

Переказ коштів фізичних осіб за допомогою ІПТКС

Розслідування, зміна, уточнення, анулювання платежу по переказах, здійсненних
3.10
клієнтом в межах України
3.11

Комісія сплачується при здійсненні операції

Комісія сплачується щомісячно, в остан.роб. день місяця

3% від суми, min. 5 грн.

3.3.

3.6.

Послуга не надається

0,5% від суми, min 5 грн.

Розслідування, зміна, уточнення, анулювання платежу по переказах, здійсненних
клієнтом за межами України

3% від суми
переказу, але
min 20 EUR

Послуга не надається

0,5% від
суми
переказу,
але min 25
GBP max
250 GBP

Комісія сплачується за кожне доручення у гривнях за курсом
НБУ на день здійснення операції

0,5% від
0,5% від
суми
суми
0,5% від суми
Комісія сплачується за кожне доручення у гривнях за курсом
переказу,
переказу,
переказу, але
НБУ на день здійснення операції (крім комісії BEN, яка
але min 150 але min 30 min 25 USD max
утримується у валюті переказу з суми переказу).
RUB max PLN max 400
250 USD
500 RUB
PLN

2% від суми, але не менше
10 грн. за один платіж

Послуга не надається

50 грн.

50 грн.

Комісія сплачується за кожний запит

Послуга не надається

50 USD

Комісія сплачується у гривнях за курсом НБУ на день
здійснення операції

Комісія сплачується при здійсненні операції

4.Отримання готівки
4.1.

Видача готівкових коштів*****

1% від суми переказу

1% від суми переказу

4.2.

Видача готівкових коштів, що були внесені готівкою (депозит)

включено у вартість
вікриття рахунку

включено у вартість вікриття рахунку

4.3.

Видача готівкових коштів з Поточного рахунка Клієнта, що були перераховані з рахунка
для обліку кредитів, що надані фізичним особам

0,3% від суми переказу

Послуга не надається

При видачі коштів в іноземній валюті, комісія сплачується у гривнях за
курсом НБУ на день здійснення операції

5. Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку (річних)
5.1.

Нарахування відсотків на залишок коштів на Поточних рахунках Клієнтів

0%

0%

6. Додаткові послуги
6.1. Здійснення операцій конвертації, купівлі / продажу безготівкових коштів в іноземній валюті:
від 0,5% від суми операції за комерційним курсом Банку без ПДВ

6.1.1. Купівля іноземної валюти на МВР

- від 100 тис. дол. США (або еквівалент у іншій валюті) - 0,2% від суми операції за
комерційним курсом Банку без ПДВ,
- від 50 тис . дол. США до 100 тис. дол. США - 0,3% від суми операції за комерційним
курсом Банку без ПДВ,
- до 50 тис . дол. США - 0,5% від суми операції за комерційним курсом Банку без ПДВ.

6.1.2. Продаж іноземної валюти на МВР

1 % від еквівалента суми валюти, яка підлягає обміну на іншу валюту, за курсом
НБУ, але не менше 10 грн.

6.1.3. Конвертація однієї іноземної валюти в іншу

6.2.Довідки за Рахунком та іншими договорами
6.2.1. Надання довідок українською мовою (за кожну)

75 грн.

75 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

6.2.2. Надання довідок іноземною мовою (за кожну)
6.2.3. Видача дубліката платіжних документів (за кожний)
6.2.4. Видача дубліката договору (за кожний), копії SWIFT - повідомлень)

100 грн.
20 грн.
50 грн.

100 грн.
включено у вартість вікриття рахунку
50 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги
Комісія сплачується у день надання послуги
Комісія сплачується у день надання послуги

6.3 Передача повноважень на розпорядження Рахунком
Передача повноважень на розпорядження Поточним або Депозитним рахунком іншій
6.3.1 особі згідно із заповідальним розпорядженням чи довіреністю для Клієнтів (крім
Клієнтів-пенсіонерів)
6.3.2

Передача повноважень на розпорядження Поточним або Депозитним рахунком іншій
особі згідно із заповідальним розпорядженням чи довіреністю для Клієнтів-пенсіонерів

100 грн.

100 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

30 грн.

30 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

6.4. Оформлення платіжного доручення на прохання Клієнта
6.4.1. Виконання операції із використанням дати валютування за кожну операцію

20 грн.

6.4.2. Оформлення платіжного доручення на прохання Клієнта ( за 1 доручення)

10 грн.

20 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

150 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

6.5. Обмін банкнот
6.5.1. Обмін банкнот одних номіналів на банкноти в тій же валюті інших номіналів

6.5.2.

Перевірка справжності банкнот іноземної валюти. Перерахунок готівки без подальшого
здійснення операції.

0,2% від суми

0,2% від суми

Комісія сплачується у день надання послуги. За послугами в іноземній
валюті комісія сплачується у гривнях за курсом НБУ на день
здійснення операції

0,5% від суми

0,5% від суми

Комісія сплачується у день надання послуги. За послугами в іноземній
валюті, комісія сплачується у гривнях за курсом НБУ на день
здійснення операції

6.6. Операції з ощадними (депозитними) сертифікатами
6.6.1. Комісія за оформлення іменного ощадного (депозитного) сертифіката

15 грн.

15 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

6.6.2. Комісія за здійснення експертизи справжності іменного ощадного (депозитного)
сертифіката

200 грн.

200 грн.

Комісія сплачується у день прийняття іменного ощадного
(депозитного)сертификата на експертизу

6.6.3. Комісія за видачу дубліката іменного ощадного (депозитного) сертифіката

300 грн.

300 грн.

Комісія сплачується у день надання послуги

7. Послуги з кредитування банківських продуктів
від 0,99% від суми кредиту

Послуга не надається

Комісія сплачується одноразово, у день надання кредиту

від 0,99% від ліміту кредитної
лінії

Послуга не надається

Комісія сплачується одноразово, у день надання
(встановлення ліміту первинно) кредитної лінії

Комісійна винагорода за переказ коштів та приймання готівки на рахунки в Банку за
продуктом "Кредит готівкою без застави "Готівка для Своїх" (спрощений пакет
документів)·

3,99% від суми кредиту

Послуга не надається

Комісія сплачується щомісчно, в дату планового погащення
щомісячного платежу.

Комісійна винагорода за переказ коштів та приймання готівки на рахунки в Банку за
продуктом "Кредит готівкою без застави "Готівка для Своїх" (повний пакет документів)·

3,29% від суми кредиту

Послуга не надається

Комісія сплачується щомісчно, в дату планового погащення
щомісячного платежу.

Послуга не надається

Комісія сплачується щомісчно, в дату планового погащення
щомісячного платежу.

7.1.

Комісія за видачу кредиту ³˒ ⁵·

7.2.

Комісійна винагорода за надання кредитної лінії ⁵

7.3.

7.4.

Комісійна винагорода за переказ коштів та приймання готівки на рахунки в Банку за
7.5.
2,99% від суми кредиту
продуктом "Кредит готівкою без застави "Сімейний"·
* базові тарифи на розрахункове-касове обслуговування Поточного рахунка (без використання Платіжних карток) та на інші операції Клієнтів-фізичних осіб

**OUR - комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-кореспондентів сплачуються відправником.
*** BEN - комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та комісії іноземних банків-кореспондентів сплачуються отримувачем. Комісії утримуються із суми платежу в іноземній валюті в день здійснення переказу;
****SHA - відправник сплачує комісію ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", комісії іноземних банків-кореспондентів утримуються із суми переказу в іноземній валюті в день здійснення переказу.
*****- За окремим рішенням Тарифного комітету Банку за зверненням Клієнта, розмір тарифу зменшується на 0,6% від базового розміру тарифу.
****** - При переказі коштів в іноземній валюті з метою їх розміщення на Депозитному рахунку у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" вартість послуги включається у вартість відкриття Поточного рахунку.
*******- За окремим рішенням Тарифного комітету Банку за зверненням Клієнта, при здійсненні 3-х (трьох) та більше переказів коштів в місяць на загальну суму від 50 000,00 грн. вартість послуги становить 5 грн. за один переказ.
¹ Для Чернівецького Регіонального відділення встановлено тариф "Перерахування коштів без відкриття рахунку до державних цільових фондів, та для сплати податків та зборів до державного та місцевих бюджетів" у розмірі 0,3% від суми платежу, мін. 6 грн. (Без ПДВ), з 13.01.2017р. Комісія
сплачується у день надання послуг.
² Для відділень у м. Луцьку встановлено тариф "За приймання платежів з оплати комунальних послуг" (з використанням наданих даних МОЦ) у розмірі 10 грн. без ПДВ за платіж (квітанцію), для платників, які не є Клієнтами Банка (не мають діючого поточного (карткового) рахунка у ПАТ "БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ). Для клієнтів Банку дана послуга включена у вартість обслуговування поточного/карткового рахунка.
³ Банківські продукти: «Без зайвих запитань» та «Готівка 50/50» (Кредит готівкою під заставу нерухомості ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ), «Власне житло», «Власне житло +» («Іпотечний кредит на купівлю нерухомості» (вторинний ринок) ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ»), «Сімейний» / «Сімейний +» (Іпотечний кредит на купівлю нерухомості - первинний ринок).
⁴ Для вкладів «Мобільний», «Мобільний +» дана комісія починає діяти з 19.10.2017р. , для вкладу «Активний» - з 06.11.2017р.
⁵ Розмір тарифу може бути збільшено до 1,5% від суми кредиту (ліміту кредитної лінії) або 2,5% від суми кредиту (ліміту кредитної лінії) за рішенням Кредитного комітету, в залежності від складності та якості кредитної заявки. Збільшення даних тарифів діє до 31.12.2017р.

