Додаток № 1
до Протоколу Тарифного комітету
№77 від 17.09.2018

Назва продукту/ послуги

Рівень тарифу/ розмір винагороди***

Примітки до тарифу

РКО ФО
ТП "Готівочка"

Від 0,75 % до 2% від суми зарахованих коштів
на поточний рахунок

Винагорода- разова, виплачується до 20-го числа місяця
наступного за звітним. До розрахунку приймаються
зарахування від 10 тис.грн.

РКО ЮО

до 20% від отриманого комісійного доходу від
операцій Клієнта

Винагорода- щомісячна, протягом всього періоду
обслуговування клієнта в Банку від суми, сплаченої клієнтом
комісії . Мінімальна сума винагороди до виплати - від 100 грн.
Виплачується до 20-го числа місяця наступного за звітним

Строкові кошти ЮО
Варіант 1

Строкові кошти ЮО
Варіант 2

Поточні кошти ЮО

Винагорода- щомісячна, виплачується до 20 числа місяця,
наступного за місяцем залучення, за умови залучення
2% річних від суми залученого депозиту в гривні
депозиту за базовою ставкою, без використання
за базовою ставкою
повноважень на збільшення % ставки уповноваженими
працівниками та органами Банку. У випадку дострокового
розірвання депозитного договору до 20 числа місяця,
наступного за місяцем залучення виплата винагороди
Виконавцю не здійснюється. ***Базова ставка – це
процентна ставка за депозитами та/або ставка
нарахування за залишками на поточних рахунках, що
Різниця між базовою ставкою та ставкою
встановлена Комітетом з управління активів і пасивів та
залучення, встановленою клієнту (за умови, що
діюча на відповідну дату розміщення депозиту та або період
ставка залучення зменшена на 1% або нижче від
розрахунку. До розрахунку винагороди приймаються
базової ставки та складає не менше 70% від
депозити від 200 тис.грн.
базової ставки ²)

4% річних від суми середньоденних залишків за
коштами юридичних осіб, що розміщені на
поточних рахунках у національній валюті за
базовою ставкою

Виплата винагороди здійснюється після стандартного
погодження до 20 числа місяця, наступного звітним місяцем.
Щомісячно від середньоденних залишків на поточних
рахунках в нац валюті. Мінімальний розмір середньоденних
залишків, що приймаються до розрахунку від 200 тис.грн.

***в т.ч. ПДВ - для виконавців, що являються платниками ПДВ;
«без ПДВ» - для виконавців, що не є платниками ПДВ, сума виногороди зменшується на суму врахованого ПДВ (1/6 Тарифу).

