
 

Найменування послуг Розмір комісійної 
винагороди * ПДВ Примітки

Вартість пакету **  100,00 грн. без ПДВ Сплачується разово при в ідкритті 
рахунку

1.

1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті  100,00 грн. без ПДВ

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті включено у вартість пакету

1.3.  Відкриття рахунку для формування статутного фонду включено у вартість пакету

1.4.  Відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання – 2604 «Цільові кошти на вимогу 
суб’єктів господарювання»

включено у вартість пакету

1.5. Ведення поточного рахунку у національній валюті (за умови здійснення операцій)  300,00 грн. без ПДВ
Сплачується щомісячно за 
умови наявності руху коштів 
по рахунку ***

1.6. Ведення поточного рахунку у кожній наступній валюті (за умови здійснення операцій) включено у вартість пакету

2.

2.1. Підключення до системи «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» 100,00 грн. без ПДВ Сплачується у день 
підключення *****

2.2. Щомісячне обслуговування системи «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» включено у вартість пакету

3.

3.1.     Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:

3.1.1. 

- за межі Банку 50,00 грн. без ПДВ
За кожен оброблений 
документ, стягується в день 
проведення платежу

- в системі Банку **** 25,00 грн. без ПДВ

3.1.2.

- за межі Банку 2,50 грн. без ПДВ
За кожен оброблений 
документ, стягується в день 
проведення платежу

- в системі Банку включено у вартість ведення 
рахунку

3.1.3.

- за межі Банку
0,1% (min 20,00 грн. max 250,00 

грн.) без ПДВ
За кожен оброблений 
документ, стягується в день 
проведення платежу

- в системі Банку **** 25,00 грн. без ПДВ

3.1.4.

- за межі Банку 20,00 грн. без ПДВ
За кожен оброблений 
документ, стягується в день 
проведення платежу

- в системі Банку включено у вартість ведення 
рахунку

3.2.
Переказ безготівкових коштів як: фінансова допомога, безпроцентне фінансування відступлення 
права вимоги, повернення або надання безпроцентної позики, переведення боргу, що пов'язане 
із заміною сторони зобов'язання. ******

0,1% без ПДВ

За кожен платіжний 
документ, сплачується від 
суми платежу додатково до 
комісії вказаної в пункті 3.1.  
Комісія стягується в момент 
проведення платежу.

N/N
ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "БУДІВЕЛЬНИЙ" ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ   

На паперовому носії (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):

 Ведення рахунків

**** - не нараховуєт ься у випадку погашення заборгованост і перед Банком по кредит ам т а відсот кам за ними, поповнення власних рахунків в Банку, сплат и комісійної винагороди Банку, здійснення купівлі/продажу/конверсії 
іноземної валют и

В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено до 17:00 (включно)):  

На паперовому носії (для платежів, які проведено після 17:00):

В системі «Клієнт-Інтернет-Банк («iFOBS»)» (для платежів, які проведено після 17:00):  

Дистанційне обслуговування 

Розрахунково-касові операції в національній валюті

***** -  Не ст ягуєт ься з діючіх клієнт ів, що використ овували сист ему «Клієнт -банк» або  сист ему "SrCIA"  при переході на «Клієнт -Інт ернет -Банк («iFOBS»)».

* - Комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт

** - Тарифікація послуг, що не включені до тарифного пакету, відбувається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"

*** - Рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними в межах Банку

****** - т ариф вст упає в дію з 13.07.2020 року 


