ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ПЕРШИЙ" ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ *
N/N

Розмір комісійної
винагороди **

Найменування послуг
Вартість пакету ***

1,00 грн.

ПДВ

Примітки

без ПДВ

Сплачується разово при
відкритті рахунку

без ПДВ

Сплачується щомісячно за
умови наявності руху коштів
по рахунку ****

без ПДВ

За кожен оброблений
документ (стягується в день
проведення платежу)
починаючи з кожного 8 на
місяць. 7 платежів на місяць
включено у вартість пакету

без ПДВ

Від суми видачі

1. Ведення рахунків
1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті

включено у вартість пакету

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті

включено у вартість пакету

1.3. Відкриття рахунку для формування статутного фонду

включено у вартість пакету

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

включено у вартість пакету

1.5. Ведення поточного рахунку у національній валюті (за умови здійснення операцій)
1.6. Ведення поточного рахунку у кожній наступній валюті (за умови здійснення операцій)

200,00 грн.
включено у вартість пакету

2. Дистанційне обслуговування
2.1. Підключення до системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.3. Підключення до системи "Клієнт - Банк"

включено у вартість пакету

2.4. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк"

включено у вартість пакету

3. Розрахунково-касові операції в національній валюті
3.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:
3.1.1. В системі "Клієнт-банк" або в системі "SrCIA" (для платежів, які введено до 17:00 (включно))

- за межі Банку

- в системі Банку

2,50 грн.

включено у вартість пакету

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта

включено у вартість пакету

3.3. Внесення готівкових коштів на рахунок

включено у вартість пакету

3.4. Видача готівкових коштів з каси Банку

1,0%

* - Тарифний пакет "Перший" пропонується для нових клієнтів- юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та діють протягом перших двох місяців.
** - 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

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

N/N

Найменування послуг
Вартість пакету***

Розмір комісійної винагороди **
включено в вартість ведення
рахунку у національній валюті

ПДВ

Примітки

1. Ведення рахунків
1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті

включено у вартість пакету

1.2. Ведення поточного рахунку у національній валюті(за умови здійснення операцій)

130,00 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно за умов и наяв ності руху
коштів по рахунку ****

1.3. Ведення поточного рахунку у іноземній валюті(за умови здійснення операцій)

130,00 грн.

без ПДВ

Сплачується щомісячно за умов и наяв ності руху
коштів по рахунку ****

2,50 грн.

без ПДВ

За кожен оброблений документ, стягується в день
пров едення платежу

2. Розрахунково-касові операції в національній валюті
2.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:
2.1.1. В системі "Клієнт-банк" або в системі "SrCIA" (для платежів, які введено до 17:00 (включно)):
- за межі Банку
- в системі Банку

включено у вартість пакету

2.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта

включено у вартість пакету

2.3. Внесення готівкових коштів на рахунок

включено у вартість пакету

2.4. Видача готівкових коштів з каси Банку:
2.4.1. в національній валюті;

1,00%

без ПДВ

Від суми в идачі

2.4.2. в іноземній валюті.

1,50%

без ПДВ

Від суми в идачі, сплачується клієнтом в иключно в
національній в алюті України за офіційним курсом НБУ
на день сплати

5,0 грн.

без ПДВ

За кожен платіж

3. Дистанційне обслуговування
3.1. Підключення до системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

3.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

3.3. Підключення до системи "Клієнт - Банк"

включено у вартість пакету

3.4. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк"

включено у вартість пакету

4. Платежі
Прийом готівкових коштів за послуги (товари) на користь суб'єктів
4.1
господарювання-Клієнтів Банку, з якими Банк має відповідну угоду.
5. Міжнародні перекази
5.1. в доларах США


OUR

0,2% від суми переказу, але min
20 USD, max 100 USD

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та
комісії іноземних банків -кореспондентів сплачуються
в ідправ ником. Комісія сплачується в грив нев ому
екв ів аленті по курсу НБУ на дату здійснення переказу,
згідно тарифів



BEN

70 USD

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та
комісії іноземних банків -кореспондентів сплачуються
отримув ачем. Комісії утримуються із суми платежу в
іноземній в алюті в день здійснення переказу

70 USD

без ПДВ

Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно тарифів ( у грн. екв ів аленті
по курсу НБУ на дату здійснення переказу), комісії
іноземних банків -кореспондентів утримуються із суми
переказу в іноземній в алюті в день здійснення
переказу



SHA

5.2. 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

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та
комісії іноземних банків -кореспондентів сплачуються
в ідправ ником. Комісія сплачується в грив нев ому
екв ів аленті по курсу НБУ на дату здійснення переказу,
згідно тарифів



BEN

30 EUR

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та
комісії іноземних банків -кореспондентів сплачуються
отримув ачем. Комісії утримуються із суми платежу в
іноземній в алюті в день здійснення переказу



30 EUR

без ПДВ

5.3. в рублях Росії

10 USD

без ПДВ

5.4. у Польських злотих

15 USD

без ПДВ

SHA

Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ
ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно тарифів ( у грн. екв ів аленті
по курсу НБУ на дату здійснення переказу), комісії
іноземних банків -кореспондентів утримуються із суми
переказу в іноземній в алюті в день здійснення
переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті по курсу НБУ
на дату здійснення переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті по курсу НБУ
на дату здійснення переказу

6. Операції з валютою
6.1. Купівля іноземної валюти на МВРУ
- до 50 000,00 одиниць

0,20%

- від 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

0,15%

- від 100 000,01 одиниць

0,12%

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми купів лі,
розрахов аного по курсу НБУ на дату купів лі

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми продажу,
розрахов аного по курсу НБУ на дату продажу

0,20%

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми конв ерсії,
розрахов аного по курсу НБУ на дату здійснення
операції

100,00 грн.

без ПДВ

6.2. Продаж іноземної валюти
- до 50 000,00 одиниць

0,20%

- від 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

0,15%

- від 100 000,01 одиниць

0,12%

6.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу
7.

Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування із
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету "Перший") *****

* - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , що здійснюють св ою діяльність у туристичній галузі.
** - Комісії не нарахов уються за рахунками, на які накладено арешт
*** - Тарифікація послуг, що не в ключені до тарифного пакету, в ідбув ається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
**** - Рухом коштів не в в ажається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів , розміщення/пов ернення депозитів та в ідсотків за ними в межах Банку
***** - Перев едення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ " ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ *
N/N
Найменування послуг

Вартість пакету ***

Розмір комісійної винагороди **

50,00 грн.

ПДВ

Примітки

без ПДВ

Сплачується разов о при
в ідкритті рахунку

без ПДВ

Сплачується щомісячно за
умов и наяв ності руху коштів по
рахунку ****

без ПДВ

За кожен оброблений документ,
стягується в день пров едення
платежу

Від суми в идачі

1. Ведення рахунків
1.1. Відкриття поточного рахунку у національній валюті

включено у вартість пакету

1.2. Відкриття рахунку у кожній наступній валюті

включено у вартість пакету

Ведення поточного рахунку у національній валюті (за умови
1.3.
здійснення операцій)

200,00 грн.

2. Дистанційне обслуговування
2.1. Підключення до системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.3. Підключення до системи "Клієнт - Банк"

включено у вартість пакету

2.4. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк"

включено у вартість пакету

3. Розрахунково-касові операції в національній валюті
3.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:
3.1.1. В системі "Клієнт-банк" або в системі "SrCIA" (для платежів, які введено до 17:00 (включно))
- за межі Банку
- в системі Банку

2,00 грн.
включено у вартість пакету

3.2. Внесення готівкових коштів на рахунок

включено у вартість пакету

3.3. Видача готівкових коштів з каси Банку

1,00%

без ПДВ

50,00 грн.

без ПДВ

Зміна умов здійснення розрахунково-касового
4. обслуговування із стандартних тарифів або іншого пакету
(крім з пакету «Перший») *****

* - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів -фізичних осіб - cуб'єктів підприємницької діяльності.
** - Комісії не нарахов уються за рахунками, на які накладено арешт
*** - Тарифікація послуг, що не в ключені до тарифного пакету, в ідбув ається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
**** - Рухом коштів не в в ажається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів , розміщення/пов ернення депозитів та в ідсотків за ними
в межах Банку
***** - Перев едення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця

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

N/N

Найменування послуг

Розмір комісійної винагороди **

ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

Сплачується разов о при в ідкритті рахунку

без ПДВ

Сплачується щомісячно за умов и наяв ності
руху коштів по рахунку ****

без ПДВ

За кожен оброблений документ, стягується
в день пров едення платежу

Вартість пакету ***

Примітки

1. Ведення рахунків
1.1. Відкриття поточного рахунку у будь-якій валюті

включено у вартість пакету

1.2. Ведення поточного рахунку у національній валюті(за умови здійснення операцій)
1.3. Ведення поточного рахунку у іноземній валюті(за умови здійснення операцій)

250,00 грн.
включено у вартість пакету

2. Дистанційне обслуговування
2.1. Підключення до системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.2. Щомісячне обслуговування системи "SrCIA"

включено у вартість пакету

2.3. Підключення до системи "Клієнт - Банк"

включено у вартість пакету

2.4. Щомісячне обслуговування системи "Клієнт-Банк"

включено у вартість пакету

3. Розрахунково-касові операції в національній валюті
3.1. Переказ безготівкових коштів за дорученням Клієнта:
3.1.1. В системі "Клієнт-банк" або в системі "SrCIA" (для платежів, які введено до 17:00 (включно)):
- за межі Банку
- в системі Банку

2,50 грн.
включено у вартість пакету

3.2. Зарахування безготівкових коштів на рахунок Клієнта

включено у вартість пакету

3.3. Внесення готівкових коштів на рахунок

включено у вартість пакету

3.4. Видача готівкових коштів з каси Банку:
3.4.1. в національній валюті;

1,00%

без ПДВ

Від суми в идачі

3.4.2. в іноземній валюті.

1,50%

без ПДВ

Від суми в идачі, сплачується клієнтом
в иключно в національній в алюті України за
офіційним курсом НБУ на день сплати

0,2% від суми переказу, але min
20 USD, max 70 USD

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних банків кореспондентів сплачуються в ідправ ником.
Комісія сплачується в грив нев ому
екв ів аленті по курсу НБУ на дату здійснення
переказу, згідно тарифів

70 USD

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних банків кореспондентів сплачуються отримув ачем.
Комісії утримуються із суми платежу в
іноземній в алюті в день здійснення переказу

без ПДВ

Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно
тарифів ( у грн. екв ів аленті по курсу НБУ на
дату здійснення переказу), комісії іноземних
банків -кореспондентів утримуються із суми
переказу в іноземній в алюті в день
здійснення переказу

4. Міжнародні перекази
4.1. в доларах США







OUR

BEN

SHA

70 USD

4.2. 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

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних банків кореспондентів сплачуються в ідправ ником.
Комісія сплачується в грив нев ому
екв ів аленті по курсу НБУ на дату здійснення
переказу, згідно тарифів



BEN

30 EUR

без ПДВ

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних банків кореспондентів сплачуються отримув ачем.
Комісії утримуються із суми платежу в
іноземній в алюті в день здійснення переказу



30 EUR

без ПДВ

4.3. в рублях Росії

10 USD

без ПДВ

4.4. в Польських злотих

15 USD

без ПДВ

SHA

Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно
тарифів ( у грн. екв ів аленті по курсу НБУ на
дату здійснення переказу), комісії іноземних
банків -кореспондентів утримуються із суми
переказу в іноземній в алюті в день
здійснення переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті по
курсу НБУ на дату здійснення переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті по
курсу НБУ на дату здійснення переказу

5. Операції з валютою
5.1. Купівля іноземної валюти на МВРУ
- до 50 000,00 одиниць

0,20%

- від 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

0,15%

- від 100 000,01 одиниць

0,12%

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми купів лі,
розрахов аного по курсу НБУ на дату купів лі

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми продажу,
розрахов аного по курсу НБУ на дату
продажу

0,20%

без ПДВ

Від грив нев ого екв ів аленту суми конв ерсії,
розрахов аного по курсу НБУ на дату
здійснення операції

100,00 грн.

без ПДВ

5.2. Продаж іноземної валюти
- до 50 000,00 одиниць

0,20%

- від 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

0,15%

- від 100 000,01 одиниць

0,12%

5.3. Конверсія однієї іноземної валюти в іншу
6.

Зміна умов здійснення розрахунково-касового обслуговування із
стандартних тарифів або іншого пакету (крім з пакету «Перший») *****

* - Тарифи за даним пакетом пропонуються для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців , що здійснюють актив ну ЗЕД. Всі тарифи згідно даного пакету, за в иключенням п.5,
в станов люються на даному рів ні для ТП "FOREX PLUS"
** - Комісії не нарахов уються за рахунками, на які накладено арешт
*** - Тарифікація послуг, що не в ключені до тарифного пакету, в ідбув ається за тарифами пакету "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"
**** - Рухом коштів не в в ажається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів , розміщення/пов ернення депозитів та в ідсотків за ними в межах Банку
***** - Перев едення на інший тарифний пакет здійснюється з першого числа наступного календарного місяця

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ" ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
N/N
1.
1.1. Відкриття рахунку

Найменування послуг

Розмір комісійної винагороди *
Ведення рахунків

1.1.1. Відкриття поточного рахунку в національній в алюті
1.1.2. Відкриття поточного рахунку в кожній наступній в алюті
1.1.3. Відкриття рахунку для формув ання статутного фонду
Відкриття рахунку для зі спеціальним режимом в икористання – 2604 «Цільов і
1.1.4.
кошти на в имогу суб’єктів господарюв ання»
1.2. Ведення поточного рахунку (за умови здійснення операцій)
Ведення рахунків зі спеціальними режимами в икористання – 2604 «Цільов і
кошти на в имогу суб’єктів господарюв ання» (за умов и здійснення операцій)
1.3. Закриття поточного рахунку
1.3.1. У в ипадку лікв ідації підприємств а, переоформлення рахунку
1.3.2. В інших в ипадках за ініціатив ою клієнта

1.2.1.

1.3.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

100,00 грн.

200,00 грн.
60,00 грн.

120,00 грн.

1.5.7. Надання інших дов ідок
100,00 грн.
Надання зав ірених банком копій документів , на підстав і яких в ідкрив ається
15,00 грн. (за один документ), але не
1.5.8.
поточний рахунок
більше 120,00 грн. (за пакет
1.5.9. Видача дов ідок для в ив езення в алюти за кордон
50,00 грн.
Надання дов ідки про стан розрахунків за зов нішньоекономічним догов ором в
500,00 грн.
1.5.10. разі перев едення такого догов ору на обслугов ув ання до іншого банку (на
запит клієнта або іншого банку з дозв олу клієнта)
1.6. Компенсація витрат за відправку виписок та інших документів засобами спецзв’язку:
- поштою
Сума фактичних в итрат
- засобами спецзв ’язку
Сума фактичних в итрат
1.7. Надання SMS-інформув ання про стан поточного рахунку
30,00 грн.
2.
Розрахунково-касові операції в національній валюті
2.1. Переказ безготів ков их коштів за дорученням Клієнта:
2.1.1. На паперов ому носії (для платежів , які пров едено до 17:00 (в ключно)):
- за межі Банку
- в системі Банку ***

Примітки

без ПДВ

включено у вартість ведення рахунку
включено у вартість ведення рахунку
включено у вартість ведення
рахунку

включено у вартість ведення рахунку
200,00 грн.
У розмірі залишку на рахунку, але не
За ініціатив ою банку згідно з умов ами догов ору банків ського рахунку
більше 2000,00 грн.
Надання в иписок по рахункам Клієнта, а також SWIFT-пов ідомлень
включено у вартість ведення рахунку
Видача довідок, дублікатів виписок , копій документів по письмовій заяві Клієнта по рахункам:
Дублікатів в иписок та SWIFT-пов ідомлень
50,00 грн.
Дов ідок про наяв ність поточного рахунку, формув ання статутного фонду
50,00 грн.
Дов ідки про обіг коштів по рахнках Клієнта з розбив кою по місяцях, за
120,00 грн.
кредитними та зов нішньоекономічними операціями
Дов ідки для аудиторської перев ірки Клієнта
200,00 грн.
Консолідов аної в иписки за місяць
150,00 грн.

1.5.6. Дов ідка для митного оформлення експортно-імпортних операцій

ПДВ

50,00 грн.
25,00 грн.

Сплачується щомісячно за умов и
наяв ності руху коштів по рахунку **
Сплачується щомісячно за умов и
без ПДВ
наяв ності руху коштів по рахунку **

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ За кожен дублікат
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ За кожну в иписку
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ
без ПДВ За кожну дов ідку
без ПДВ За кожну дов ідку

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ Щомісячно, за кожен телефонний номер

без ПДВ За кожен оброблений документ,
без ПДВ стягується в день пров едення платежу

2.1.2. В системі «Клієнт-банк» або в системі "SrCIA" (для платежів , які пров едено до 17:00 (в ключно)):
- за межі Банку

2,50 грн.

- в системі Банку
включено у вартість ведення рахунку
2.1.3. На паперов ому носії (для платежів , які пров едено після 17:00) ****:
- за межі Банку
0,1% (min 20,00 грн. max 250,00 грн.)
- в системі Банку ***
25,00 грн.
2.1.4. В системі «Клієнт-банк» або в системі "SrCIA" (для платежів , які пров едено після 17:00) ****:
- за межі Банку
- в системі Банку

20,00 грн.

За кожен оброблений документ,
стягується в день пров едення платежу

без ПДВ За кожен оброблений документ,
без ПДВ стягується в день пров едення платежу
без ПДВ

За кожен оброблений документ,
стягується в день пров едення платежу

включено у вартість ведення рахунку

2.2. Зарахув ання коштів на рахунок Клієнта
2.3. Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта
Уточнення рекв ізитів платежу, розслідув ання по платежах (за письмов ою
2.4.
заяв ою Клієнта)
2.5. Касові операції

включено у вартість ведення рахунку
20,00 грн.

2.5.1. Внесення готів ков их коштів на рахунок
Прийом готів ков их платежів за тов ари (послуги) на користь юридичних осіб2.5.2.
клієнтів з якими Банк має в ідпов ідну угоду.
2.5.3. Видача готів ков их коштів з каси Банку:
- до 150 000,00 грн. (в ключно)
- в ід 150 000,01 грн.
2.5.4. Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заяв кою клієнта *****
2.5.5. Оформлення чеков ої книжки
2.5.6. Реалізація в ексельних бланків за заяв ою Клієнта

включено у вартість ведення рахунку

50,00 грн.

0,5%, мінімум 10 грн.

1,0%
0,8%
1,0% (min 30,00 грн.)
100,00 грн.
20,00 грн.

Прийом готів ков их коштів на користь суб'єктів господарюв ання, з якими Банк
10 грн. за 1 один платіж
має в ідпов ідну угоду, за рішенням Тарифного комітету
Дистанційне обслуговування
3.
50,00 грн.
3.1. Підключення до системи "SrCIA"

2.5.7.

3.2. Щомісячне обслугов ув ання системи "SrCIA"

без ПДВ

включено у вартість ведення рахунку

За кожен оброблений документ
без ПДВ За кожне платіжне доручення
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
Від суми в идачі
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ За кожну чеков у книжку
в т.ч. ПДВ За кожен бланк
без ПДВ

без ПДВ Сплачується у день підключення
без ПДВ

3.3. Плата за перегенерацію ключів з ініціатив и клієнта до системи "SrCIA"

30,00 грн.

без ПДВ Сплачується у день перегенерації

3.4. Підключення до системи “Клієнт-Банк”

50,00 грн.

3.5. Встанов лення додатков ого АРМ "Клієнт"

200,00грн.

без ПДВ Сплачується у день підключення
За кожне додатков е місце, сплачується
без ПДВ
в день в станов лення
без ПДВ
Сплачується у день
без ПДВ
перенесення/переустанов ки

3.6. Щомісячне обслугов ув ання системи "Клієнт-Банк"
Плата за перенесення системи КБ на інший комп’ютер, переустанов ку АРМ
3.7.
"Клієнт"
За усунення наслідків , що в иникли з в ини клієнта і прив ели систему до
3.8.
непрацездатності у в икористанні з в иїздом фахів ця банку
За пов торну установ ку (в пров адження) АРМ “Клієнт” після тимчасов ого
3.9. в ідключення за заяв ою клієнта, якщо таке в ідключення було здійснене на
строк більше 3-х місяців поспіль, або більше 3-х місяців протягом одного року
3.10. Плата за перегенерацію ключів з ініціатив и клієнта до системи "Клієнт-Банк"

включено у вартість ведення рахунку
60,00 грн.
200,00 грн.

без ПДВ За кожен в иїзд

200,00 грн.

без ПДВ Сплачується у день в пров адження

30,00 грн.

без ПДВ Сплачується у день перегенерації

4.
4.1.

Сплата банком відсотків на залишки коштів на поточних рахунках
Нарахув ання в ідсотків по залишкам коштів на поточних рахунках клієнтів , в ідкритих у національній в алюті (бал.рах.
2600/2650), за окремим рішенням КУАП:

- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перев ищує 25
0% -1 % річних
тис.грн.
- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перев ищує 50
0% - 1,5 % річних
тис.грн.
- якщо середньоденний залишок коштів на рахунку за місяць перев ищує 100
0% - 2 % річних
тис.грн
5.
Розрахунково-касові операції в іноземній валюті.
включено у вартість ведення рахунку
5.1. Зарахув ання коштів на рахунок клієнтів
5.2. Переказ коштів
в доларах США



OUR

0,2% в ід суми переказу, але min 30
USD, max 100 USD



BEN

70 USD



SHA

70 USD

Сплачується за зв ітний місяць в
останній робочий день місяця

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних
банків -кореспондентів сплачуються
без ПДВ в ідправ ником. Комісія сплачується в
грив нев ому екв ів аленті по курсу НБУ
на дату здійснення переказу, згідно
тарифів
Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних
банків -кореспондентів сплачуються
без ПДВ
отримув ачем. Комісії утримуються із
суми платежу в іноземній в алюті в
день здійснення переказу
Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно
тарифів ( у грн. екв ів аленті по курсу
НБУ на дату здійснення переказу),
без ПДВ
комісії іноземних банків -кореспондентів
утримуються із суми переказу в
іноземній в алюті в день здійснення
переказу

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



OUR

0,2% в ід суми переказу, але min 30
EUR, max 200 EUR

без ПДВ



BEN

30 EUR

без ПДВ



SHA

30 EUR

без ПДВ

0,1% в ід суми min 300 RUB max 1000
RUB

без ПДВ

15 USD

без ПДВ

в рублях Росії

в Польських злотих

Тариф не передбачено

5.3. Пров едення платежу в системі Банку
5.4. Анулюв ання переказу по письмов ій заяв і Клієнта

60 USD

Уточнення умов переказу Клієнта по запиту банку-кореспондента,
5.5. розслідув ання по платежах, в ідправ лених із Банку та по платежах, що
надійшли на користь клієнтів Банку
Оформлення платіжного доручення , заяв и на купів лю-продаж в алюти на
5.6.
прохання клієнта
5.7. Видача готів ки на в ідрядження за кордон
6.
6.1. Купів ля іноземної в алюти на УМВР

Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних
банків -кореспондентів сплачуються
в ідправ ником. Комісія сплачується в
грив нев ому екв ів аленті по курсу НБУ
на дату здійснення переказу, згідно
тарифів
Комісія ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" та комісії іноземних
банків -кореспондентів сплачуються
отримув ачем. Комісії утримуються із
суми платежу в іноземній в алюті в
день здійснення переказу
Відправ ник сплачує комісію ПАТ "БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖ ЕНЬ" згідно
тарифів ( у грн. екв ів аленті по курсу
НБУ на дату здійснення переказу),
комісії іноземних банків -кореспондентів
утримуються із суми переказу в
іноземній в алюті в день здійснення
переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті
по курсу НБУ на дату здійснення
переказу
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті
по курсу НБУ на дату здійснення
переказу

60 USD за одну операцію
50 грн.
2%

Cплачується в грив нев ому екв ів аленті
без ПДВ по курсу НБУ на дату здійснення
анулюв ання
Cплачується в грив нев ому екв ів аленті
без ПДВ по курсу НБУ на дату здійснення
операції
без ПДВ За кожне доручення/заяв у
Від грив нев ого екв ів аленту суми
без ПДВ в идачі, розрахов аного по курсу НБУ на
дату в идачі

Бірж ові операції (на МВРУ)

- до 50 000,00 одиниць

0,35%

- в ід 50 000,01 до 100 000,00 одиниць

0,30%

- в ід100 000,01 до 500 000,00 одиниць

0,20%

- в ід 500 000,01 одиниць

0,15%

Від грив нев ого екв ів аленту суми
без ПДВ купів лі, розрахов аного по курсу НБУ на
дату купів лі

6.2. Продаж іноземної в алюти на УМВР
- до 100 000,00 одиниць

0,25%

- в ід100 000,01 до 500 000,00 одиниць

0,20%

- в ід 500 000,01 одиниць

0,15%

6.3. Конв ерсія однієї іноземної в алюти в іншу

0,50%

Від грив нев ого екв ів аленту суми
без ПДВ продажу, розрахов аного по курсу НБУ
на дату продажу
Від грив нев ого екв ів аленту суми
без ПДВ конв ерсії, розрахов аного по курсу НБУ
на дату здійснення операції

7.

Інші послуги Банку

7.1. Обслугов ув ання кредитів в ід нерезидентів :
Перев ірка документів та надання письмов ої згоди на
7.1.1. обслугов ув ання/продов ження/ припинення догов орів кредитів (позик)
нерезидентів або позик нерезидентам, а також в несення змін до них
Розрахунков е обслугов ув ання за догов орами кредитів (позик) нерезидентів
7.1.2.
або позик нерезидентам
7.1.3. Підготов ка та надання дов ідок щодо кредитів (позик) в ід нерезидентів
Участь банку у підготов ці щомісячної зв ітності (зв іт за формою 503 "Зв іт про
залучення на обслугов ув ання кредиту за догов ором з нерезидентом", зв іт за
7.1.4.
формою 504 "прогноз операцій з одержання та обслугов ув ання кредиту за
догов ором з нерезидентом")

1000 грн.

без ПДВ

300 грн.

без ПДВ Щомісячно

250 грн.

без ПДВ За кожну дов ідку

250 грн.

в т.ч. ПДВ Щомісячно

* - комісії не нараховуються за рахунками, на які накладено арешт
** - рухом коштів не вважається сплата комісії на користь Банку, отримання в Банку кредитних коштів, розміщення/повернення депозитів та відсотків за ними в межах
*** - не нараховується у випадку погашення заборгованості перед Банком по кредитам та відсоткам за ними, поповнення власних рахунків в Банку, сплати комісійної
винагороди Банку, здійснення купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти
**** - тариф вступає в дію з 01.11.2018 року. До 01.11.2018 року даний тариф сплачується у розмірі тарифу за платежі, які проведено до 17:00 (включно)
***** - для Волинського Регіонального відділення діє тариф "Обмін банкнот на розмінну монету згідно із заявкою клієнта" в розмірі 2% від суми обміну +300 грн. (без ПДВ)

