
Найменування послуг Розмір комісійної винагороди

Вартість пакету (одноразово при відкритті рахунку)  100,00 грн. без ПДВ
1.

1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті включено в вартість пакету
1.2. Ведення поточного рахунку у національній валюті(за умови здійснення операцій)  150,00 грн. без ПДВ ( щомісячно)
1.3. Ведення поточного рахунку у іноземній валюті(за умови здійснення операцій) включено в вартість пакету

2.
2.1. в доларах США  

          OUR** 0,2% від суми переказу, але min 20 USD, 
max 70 USD. без ПДВ

          BEN***                                                                                 70 USD. без ПДВ

          SHA**** 70 USD. без ПДВ

в вільно конвертованій валюті 1 групи класифікатора іноземних валют, крім долара США

          OUR** 0,2% від суми переказу, але min 25 EUR, 
max 100 EUR. без ПДВ

          BEN*** 30 EUR. без ПДВ
          SHA**** 30 EUR. без ПДВ
в рублях Росії 10 USD. без ПДВ

в Польських злотих 15 USD. без ПДВ

3.
3.1. Підключення до системи "SrCIA" включено в вартість пакету

3.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA" 80 грн. без ПДВ

3.3. Підключення до системи  "Клієнт - Банк" включено в вартість пакету

3.4. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк" 80 грн. без ПДВ

4.
4.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:

В системі «Клієнт-банк» або в системі "SrCIA":
платіж за межі Банку (за кожний оброблений  документ) 2,00 грн. без ПДВ

проведення платежу в системі Банку включено в вартість пакету
4.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта включено в вартість пакету

4.3. Внесення готівкових коштів на  рахунок включено в вартість пакету

4.4. Видача готівкових коштів з  каси Банку:
в національній валюті; 1,00% від суми без ПДВ 

в іноземній валюті. 1,50% від суми***** без ПДВ 
5.

5.1. Купівля іноземної валюти на МВРУ                                                                                                                                
(Протягом операційного дня)

до 50 000 одиниць - 0,2%, від 50 001 до 100 
000 одиниць - 0,15%, від 100 001 одиниць - 
0,12%  

5.2. Продаж іноземної валюти                                                                                                                                             
(Протягом операційного дня)                                                                                   

до 50 000 одиниць - 0,2%, від 50 001 до 100 
000 одиниць - 0,15%, від 100 001 одиниць - 
0,12%  

5.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу 0,20%

6. Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування  із стандартних тарифів 
або іншого пакету (крім з пакету «Перший»)******  100,00 грн. без ПДВ 

** -  Комісія ПАТ „БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” та комісії іноземних банків-кореспондентів сплачуються відправником. Комісія сплачується в гривневому еквіваленті по курсу 
НБУ на дату здійснення переказу, згідно тарифів;

*** - 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;

**** - Відправник сплачує комісію ПАТ „БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" згідно тарифів ( у грн.. еквіваленті), комісії іноземних банків-кореспондентів утримуються із суми 
переказу в іноземній валюті в день здійснення переказу.

****** Переведення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця  

* Тарифи за даним пакетом пропонуються для  клієнтів- юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців, що здійснюють активну ЗЕД    

N/N

******* Протягом операційного дня

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

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "FOREX " ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ *

Ведення рахунків

Міжнародні перекази

Дистанційне обслуговування 

Розрахунково-касові операції в національній валюті

Операції з валютою 

***** Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті України за офіційним курсом НБУ на день сплати


