Додаток 1 до протоколу ТК №68 від 22.07.2020р.

Стандартні тарифи з розрахунково-касового обслуговування
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність в АТ "КІБ"
№ з/п

Тарифи
1. ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

Найменування послуги

1.1.

Відкриття поточного рахунку (в тому числі для формування статутного капіталу) в національній валюті,
крім рахунків зі спеціальним режимом їх використання, що зазначений у п.1.3, та поточного рахунку,
операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (п. 1.4) (
підготовка та видача довідки про відкриття поточного рахунку включно)

1.2.

Відкриття поточного рахунку ( в тому числі для формування статутного капіталу) в іноземній валюті (
підготовка та видача довідки про відкриття поточного рахунку включно)

1.3. Плата за відкриття рахунку зі спеціальним режимом його використання (маска рахунку 2603/2604)
Плата за відкриття поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням
1.4.
електронних платіжних засобів
Плата за підготовку та укладання нетипової форми договору, що регламентує роботу банківських
1.5.
продуктів (окрім кредитних та при наявності можливості внесення змін)
1.6.

Плата за обслуговування неактивного поточного рахунку (при відсутності руху коштів по всіх поточних
рахунках клієнта впродовж 12 місяців)

2.1. Закриття поточного рахунку за ініціативою клієнта
Плата за закриття рахунку за заявою ліквідатора юридичної особи чи спадкоємця фізичної особи2.2.
підприємця
2.3.

Плата за закриття рахунку на підставі рішення виконавчих органів влади, довідки про виключення
суб'єкта господарювання з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

300,00 грн

входить у вартість відкриття поточного
рахунку в національній валюті (п.1.1.)
входить у вартість відкриття поточного
рахунку в національній валюті (п.1.1.)
входить у вартість оформлення та видачі
корпоративної картки

ПДВ

без ПДВ

Строк та умови сплати

Сплачується разово у день надання клієнтом заяви на відкриття поточного рахунку.

-

-

-

-

-

-

500,00 грн.

в т.ч. ПДВ
83.33 грн.

500,00 грн, але не більше залишку на рахунку

без ПДВ

Оплата щомісячно один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця в
національній валюті по курсу НБУ на дату сплати

без ПДВ

Сплачується разово у день надання клієнтом заяви на закриття поточного рахунку

2. ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
150,00 грн.

не тарифікується

Оплата одноразово у день надання послуги

-

-

Плата за закриття існуючого рахунку у зв'язку з припиненням функціонування юридичної особи
2.4. (внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної
особи-підприємця (прізвища/ім'я/по батькові)
2.5. Плата за закриття рахунку за ініціативою Банку згідно умов договору

не тарифікується, якщо залишок коштів більше
або дорівнює 150,01 грн та в розмірі залишку
без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги
на рахунку, якщо залишок коштів менше або
дорівнює 150,00 грн.
3. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ "PAY CIB" (Клієнт-банк)

3.1. Підключення до системи дистанційного обслуговування СДО "PAY CIB"

3.2. Плата за видачу на вимогу клієнта апаратного ключа для зберігання ЕЦП (USB-токен)

входить у вартість абонентської плати п.3.4.

Оплата одноразово під час надання послуги в національній валюті по курсу НБУ на дату і
час здійснення операції. У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не
надається.

20,00 EUR

в т.ч. ПДВ

20,00 EUR

в т.ч. ПДВ

Оплата одноразово під час надання послуги в національній валюті по курсу НБУ на дату і
час здійснення операції. У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не
надається.

не тарифікується

-

-

100,00 грн

без ПДВ

Оплата щомісячно один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця та по
факту припинення дії договору/від'єднання від СДО "PAYCIB". Плата стягується за умови
руху коштів по рахунках з використанням клієнтом СДО "PAY CIB" (діє з 01.04.2017р.).

200 грн.

без ПДВ

Сплачується одноразово у день встановлення СДО "PAY CIB"

3.3. Плата за заміну аппаратного ключа для зберігання ЕЦП (USB-токен):
- у зв'язку із виходом з ладу з вини клієнта
- у зв'язку із виробничим браком

3.4.

Абонентська плата за переказ коштів за електронними банківськими документами, надісланими СДО
"PAY CIB" (незалежно від кількості рахунків )

3.5. Встановлення системи дистанційного обслуговування "PAY CIB" (виїзд спеціаліста в межах міста)

3.6.

Плата за отримання виписки за поточним рахунком у вигляді SMS-повідомлень на номер телефону
мобільного зв'язку за заявою Клієнта у межах послуги SMS інформування

Плата за отримання виписки за поточним рахунком у вигляді E-mail повідомлення електронною поштою
у межах послуги E-mail інформування
Плата за відправлення SMS-повідомлення з ОТР-паролем на номер телефону мобільного зв'язку за
3.8. заявою Клієнта для підтвердження платежів, що здійснюються в системі дистанційного обслуговування
"PAYCIB".
3.7.

50,00 грн.
без ПДВ

Оплата щомісячно один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця та по
факту припинення дії договору/від'єднання від СДО "PAYCIB". Плата стягується у випадку
наявності SMS-повідомлень.

без ПДВ

Оплата щомісячно один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця або по
факту припинення дії договору/від'єднання від СДО "PAYCIB". Плата стягується у випадку
наявності SMS-повідомлень.

не тарифікується
50,00 грн.

4. ВЕДЕННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
4.1. Абонентська плата за розрахункове обслуговування поточного рахунку ¹
в національній та іноземній валюті (крім рахунків зі спеціальним режимом їх використання, що зазначені
4.1.1. у п.4.1.2., та поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних
платіжних засобів, що зазначений у п.4.1.3. )
4.1.2. зі спеціальним режимом його використанння (2603/2604)
поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних
4.1.3.
засобів
4.2. Зарахування коштів на рахунки

За кожний рахунок окремо. Оплата один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня
місяця у випадку наявності руху коштів, ініційованого клієнтом по рахунку, виконання
операцій згідно пп. 4.2., 5.1.1., 6.1. та 7.1.
-

200,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

-

не тарифікується

-

-

входить у вартість абонентської плати
(п.4.1.1)

-

-

-

-

-

-

4.3. Плата на залишки коштів на поточних рахунках (% річних):
- Плата на залишки коштів на поточному рахунку в національній валюті
- Плата на залишки коштів на поточному рахунку в іноземній валюті

Згідно рішення КУАП
Згідно рішення КУАП
5. ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
Плата за переказ коштів за кожним платіжним дорученням, наданим з використанням СДО " PAY
5.1.
CIB" (Клієнт-банк)
входить у вартість абонентської плати п.4.1.1.
5.1.1. в межах АТ "КІБ" протягом операційного та післяопераційного часу
5.1.2. за межі АТ "КІБ" протягом операційного часу

0,015% від суми платежу (min 3,00 грн. max
25,00 грн.)

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги в кінці операційного дня

5.1.3. за межі АТ "КІБ" протягом післяопераційного часу

0,1% від суми платежу (min 25,00 грн. max
250,00 грн.)

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги в кінці операційного дня

5.2.1. в межах АТ "КІБ" протягом операційного та післяопераційного часу

100,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово окремо за кожним документом в момент проведення Банком платіжного
доручення . У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається.

5.2.2. за межі АТ "КІБ" протягом операційного часу

100,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово окремо за кожним документом в момент проведення Банком платіжного
доручення . У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається .

0,15% від суми платежу (min 100,00 грн. max
250,00 грн.)

без ПДВ

Оплата одноразово окремо за кожним документом в момент проведення Банком платіжного
доручення . У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається.

5.2. Плата за переказ коштів за кожним платіжним дорученням, наданим на паперовому носії

5.2.3. за межі АТ "КІБ" протягом післяопераційного часу
5.3. Проведення платежів за рахунок коштів, внесених готівкою в операційну касу
5.4. Переказ коштів за межі України в національній валюті
Розшук (запит), уточнення реквізитів переказу, зміни умови переказу після здійснення розрахункової
5.5.
операції в національній валюті за запитом клієнта
5.6.

Плата за оформлення платіжного доручення Клієнта технічними засобами Банку згідно даних клієнта
(згідно рахунку-фактури або реквізитів, наданих Клієнтом)

5.7.

Плата за підтвердження проведених платежів за платіжними документами на паперовому носії, що
оброблені з використанням СДО "PAY CIB" (клієнт-банк) та або надруковані працівником банку

6.1. Приймання готівки через каси банку для зарахування на рахунок:
6.2. Видача готівки з поточного рахунку:
6.2.1. у національній валюті

6.2.2. в іноземній валюті

0,1% від суми платежу (min 5,00 грн. max
400,00 грн.)

Оплата одноразово у день надання послуги в кінці операційного дня

200,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги за кожним дорученням

50 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

50,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово окремо за кожним документом в момент проведення Банком платіжного
доручення . У випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається.

не тарифікується

-

-

6. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
входить у вартість абонентської плати п.4.1.1.

-

-

1% (min 10 грн.)

без ПДВ

Комісія стягується за кожну операцію, від суми зняття в момент проведення документу. У
випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається.

1,3% від суми

без ПДВ

Комісія стягується за кожну операцію, від суми зняття в момент проведення документу. У
випадку відсутності у Клієнта коштів на сплату комісії послуга не надається.

6.3. Оформлення грошової чекової книжки
6.4. Продаж бланків векселів

300,00 грн

без ПДВ

25 грн.

в т.ч. ПДВ
4.17 грн.

Приймання готівкових платежів на користь суб`єктів господарювання, в т.ч. комунальних платежів (за
0.5% - 1% (min 5,00 грн.)
6.5. наявності договору між банком та отримувачем):
- у випадку, якщо договір передбачає сплату комісії отримувачем
7. ПЕРЕКАЗ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
входить у вартість абонентської плати п.4.1.1.
7.1. Переказ коштів, який здійснюється в межах АТ "КІБ"
7.2. Переказ коштів, який здійснюється за межі АТ "КІБ":
7.2.1. перекази у Доларах США

без ПДВ

Оплата одноразово під час надання послуги . У випадку відсутності у Клієнта коштів на
сплату комісії послуга не надається.
Оплата одноразово під час надання послуги . У випадку відсутності у Клієнта коштів на
сплату комісії послуга не надається.
Від суми переказу, нараховується із розрахунку за кожний платіж. Оплата здійснюється
відповідно до умов договору.

-

-

0,2% (min 25,00 USD, max 150,00 USD) +
комісії банків кореспондентів

без ПДВ

0,20% (min 25,00 USD, max 150,00 USD)

без ПДВ

0,2% (min 25,00 EUR, max 150,00 EUR) +
комісії банків кореспондентів

без ПДВ

0,2% (min 25,00 EUR, max 150,00 EUR)

без ПДВ

7.2.3. перекази у Російських рублях (OUR)

0,2% (min 500,00 RUB, max 2000,00 RUB) +
комісії банків кореспондентів

без ПДВ

7.2.4. перекази в іншій вільноконвертованій валюті

0,20% (min 25 USD, max 150 USD) + комісії
банків кореспондентів

без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

50 USD + комісії банків корреспондентів

без ПДВ

50 USD + комісії банків кореспондентів
30 USD+ комісії банків кореспондентів

без ПДВ
без ПДВ

7.4.2. давністю від 91 до 180 днів

65 USD + комісії банків кореспондентів

без ПДВ

7.4.3. давністю 181 і більше днів

110 USD + комісії банків кореспондентів

без ПДВ

500,00 грн.

без ПДВ

600 RUB + комісії банків кореспондентів
40 USD + комісії банків кореспондентів
25 USD + комісії банків кореспондентів
100 грн. + комісії банків кореспондентів

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги за кожний платіж. Сплачується у національній
валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.

30,00 грн.

без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги

7.2.1.1. загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)

7.2.1.2.

комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні винагороди за рахунок одержувача
(SHA) або загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)

7.2.2. перекази у Євро
7.2.2.1. загальна комісійна винагорода за рахунок відправника (OUR)

7.2.2.2.

7.2.5.

комісійна винагорода Банку за рахунок відправника, інші комісійні винагороди за рахунок одержувача
(SHA) або загальна комісійна винагорода за рахунок одержувача (BEN)

додаткова комісійна винагорода за переказ коштів із забезпеченням гарантованого надходження повної
суми переказу до одержувача коштів (OUROUR)

7.3. Зміна умов/підтвердження переказу в інші банки
7.4.
7.4.1.
-

Запити, розшук переказу в інших банках :
давністю до 90 днів:
у вільноконвертованій валюті
у неконвертованій валюті

7.5. Повернення переказів за помилково зарахованими коштами на кореспондентські рахунки банку
7.6. Анулювання платежу після його виконання АТ "КІБ"
- в російських рублях
- в іноземній валюті через американські банки
- в іноземній валюті через європейські банки
- в НКВ через банки в країнах СНД
7.7. Плата за оформлення платіжного доручення Клієнта технічними засобами Банку згідно даних клієнта

Комісії банків кореспондентів, які виникають під час здійснення операцій, зазначених у Розділі 7.
комісії іноземних банків по факту
7.8. Перекази коштів у іноземній валюті та/або повязані з документарним оформленням чи підтвердженням
наявності
розрахунків клієнтів
8. ОПЕРАЦІЇ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
8.1. Купівля іноземної валюти

Оплата одноразово у день надання послуги окремо за кожним документом. Сума комісійної
винагороди стягується у національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.

Оплата одноразово у день надання послуги окремо за кожним документом. Плата
здійснюється додатково до загальної суми комісії (п.7.2.1) у випадку зазначення Клієнтом на
початку призначення платежу примітки /OUROUR/.
Оплата одноразово у день надання послуги. Сума комісійної винагороди стягується у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.

Оплата одноразово у день надання послуги. Сума комісійної винагороди стягується у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
Оплата одноразово у день надання послуги. Сума комісійної винагороди стягується у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
Оплата одноразово у день надання послуги. Сума комісійної винагороди стягується у
національній валюті за курсом НБУ на день здійснення операції.
Оплата одноразово у день надання послуги за кожний платіж.

Оплата одноразово в національній валюті у день повідомлення від банків кореспондентів
щодо наявності заборгованості за операцією

0,4% від суми гривневого еквіваленту (min 10
USD по курсу МВР для відповідної угоди)

без ПДВ

- на суму від 15000,01 USD до 100000 USD (або еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ);

0,3% від суми гривневого еквіваленту

без ПДВ

- на суму від 100000,01 USD (або еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ).

0,2% від суми гривневого еквіваленту

без ПДВ

- на суму до 100000,00 USD (або еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ);

0,25% від суми гривневого еквіваленту

без ПДВ

- на суму від 100000,01 USD (або еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ).

0,15% від суми гривневого еквіваленту

без ПДВ

- на суму до 15000 USD (або еквівалент іншої валюти за крос-курсом НБУ);

Оплата одноразово у день надання послуги. Розрахунок здійснюється у розрізі угод від суми
гривневого еквіваленту купленої іноземної валюти по курсу МВРУ для відповідної угоди
(м/о Банку, п/д Клієнта). Для визначення розміру комісії сума операції у доларовому
еквіваленті розраховується по курсу НБУ на день здійснення операції.

8.2. Продаж іноземної валюти
Оплата одноразово у день надання послуги. Розрахунок здійснюється у розрізі угод від суми
гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти по курсу МВРУ для відповідної угоди
(м/о Банку, п/д Клієнта). Для визначення розміру комісії сума операції у доларовому
еквіваленті розраховується по курсу НБУ на день здійснення операції.

0.3% від суми ( min 10 USD по курсу МВР для
Конверсія безготівкових коштів - іноземної валюти в іншу іноземну валюту незалежно від групи
Оплата одноразово у день надання послуги. Комісія розраховується по курсу НБУ на день
без ПДВ
відповідної угоди)
Класифікатора іноземних валют НБУ
здійснення операції від суми базової валюти згідно таблиці ²
9. КОРИСТУВАННЯ ЗАРПЛАТНИМ ПРОЕКТОМ ДЛЯ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ
9.1. зарахування коштів на карткові рахунки співробітників організації
Одноразово у день надання послуги від загальної суми грошових коштів, перерахованих
0,9%
без ПДВ
9.1.1. ТП "Базовий"
Організацією на Рахунки Держателів
Одноразово у день надання послуги від загальної суми грошових коштів, перерахованих
0,5%
без ПДВ
9.1.2. ТП "Вільний"
Організацією на Рахунки Держателів
8.3.

9.1.3.

стандартна комісія [дана комісія діє тільки для клієнтів, які підписали Заяву на приєднання до
зарплатного проекту до 06.06.2016р. та не перейшли на тарифні пакети, зазначені у п.9.1.1. та 9.1.2]

0,7%

перерахування заробітної плати за сумісництвом без укладання ЗКП на карткові рахунки фізичних осіб,
відкриті в АТ «КІБ»

10.1

Надання виписок по рахункам клієнта ( в тому числі за поточним рахунком, за яким можуть
здійснюватися операції з використанням корпоративної картки):

10.1.1

по мірі здійснення операції ( в тому числі щомісячна виписка по поточному рахунку, операції за яким
здіснюються з використанням корпоративної картки)

10.2.1.1.
10.2.1.2.
10.2.1.3.
10.2.1.4.

про наявність рахунків та їх стан (поточного року)
про наявність рахунків та їх стан (давниною понад рік)
про обороти по рахунку (поточний рік)
про обороти по рахунку (попередні роки)

10.2.1.5. Підготовка та надання довідок про наявність кореспондентського рахунку АТ "КІБ" в іноземному банку
10.2.1.6. про відкриття та закриття рахунку
10.2.1.7. дублікату довідки
Надання зведених довідок ( поточні, депозитні, кредитні рахунки, рух коштів по ним, залишки та інше)
10.2.1.8. за запитом Клієнта для подальшої подачі за місцем вимоги ( в тому числі для звіту за аудиторським
запитом).
Видача дублікатів касових документів та паперових платіжних доручень ( у тому числі за міжнародними
10.2.2.
переказами).

без ПДВ

Оплата одноразово за запитом клієнта по факту звернення.

без ПДВ
без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги за кожний лист.
Оплата одноразово у день надання послуги за кожний лист.

не тарифікується
утримання комісії з
юридичної особи не
передбачено
10. ІНШІ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

входить у вартість абонентської плати
(п.4.1.1) та плати за обслуговування
корпоративної картки
50,00 грн.
100,00 грн.

10.1.2 дублікат виписки поточного року
10.1.3 дублікат виписки давниною понад рік
Надання довідок та дублікатів документів за операціями клієнта ( в тому числі за поточним рахунком, за
10.2.
яким можуть здійснюватися операції з використанням корпоративної картки):
10.2.1. Підготовка та надання довідок за розрахунковими операціями :

Одноразово у день надання послуги від загальної суми грошових коштів, перерахованих
Організацією на Рахунки Держателів

не тарифікується

9.2. оформлення та видача основної зарплатної картки в рамках зарплатного проекту
оформлення та видача додаткової зарплатної картки в рамках зарплатного проекту ( у випадку
9.3.
замовлення зі сторони корпоративного клієнта)
9.4.

без ПДВ

Без терміновості
(протягом трьох
банківських днів)
150,00 грн.
200,00 грн.
150,00 грн.
250,00 грн.

Терміново (протягом
одного банківського
дня)
200,00 грн.
300,00 грн.
300,00 грн.
400,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

35 грн.

60 грн.

без ПДВ

входить у вартість відкриття/закриття
поточного рахунку (пп. 1.1. - 1.5)

За один примірник. Плата стягується в день підготовки довідки Банком за запитом клієнта.

60,00 грн.

100,00 грн

без ПДВ

500,00 грн.

1000,00 грн.

без ПДВ

30,00 грн.

50,00 грн.

без ПДВ

10.2.3.
10.2.3.1
10.2.3.2
10.2.3.3
10.2.4.

Надання довідок щодо заборгованості клієнта або використання кредитних коштів за банківськими
кредитами:
поточного року
давниною понад рік
дублікату довідки
Надання дублікату SWIFT-повідомлення:

150,00 грн.
300,00 грн.
150,00 грн.

250,00 грн
400,00 грн
250,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

10.2.4.1 SWIFT-повідомлення давниною до року

10,00 грн.

без ПДВ

10.2.4.2 SWIFT-повідомлення давниною понад рік

200,00 грн.

без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

Плата за підтвердження списання/зарахування коштів з/на поточного (ий) рахунку(ок), за яким можуть
10.2.5.
здійснюватися операції з використанням електронних платіжних засобів

За один примірник. Плата стягується в день підготовки довідки Банком за запитом клієнта.
За один примірник. Плата стягується в день підготовки дублікату Банком за запитом
клієнта.
За один примірник. Плата стягується в день підготовки дублікату Банком за запитом
клієнта.
Оплата одноразово у день надання послуги.

10.3. Послуги банку щодо кредитів в іноземній валюті, отриманих резидентами від іноземних кредиторів:
Перевірка пакету документів за кредитом в іноземній валюті, що залучається клієнтом банку від
нерезидента (для надання пакету документів до Національного банку України)
Розрахункове обслуговування за договорами, які передбачають виконання резидентами боргових
10.3.2 зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній
валюті.
10.3.1

10.3.3 Надання згоди банка на продовження обслуговування кредитного договору від нерезидента
10.3.4

Надання згоди банка на обслуговування кредитного договору від нерезидента при переведенні клієнта з
іншого банку

10.3.5 За участь банку у підготовці звітності для НБУ по кредитам від нерезидентів

10.4. Комісія за зарахування кредитних коштів на поточний рахунок в післяопераційний час

10.5. Надання довідок клієнтам Банку для участі в тендері:
10.5.1. Надання довідок з розрахунково-касового обслуговування (про наявність рахунків та їх стан)
10.5.2. Надання довідок щодо відсутність чи наявність кредитів, стан розрахунків за кредитом
Отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за наявності Публічного обтяження,
10.6.
накладеного державним або приватним виконавцем
10.7. Перерахування коштів на рахунок для подальшої виплати ФО згідно реєстру через касу банку
10.8.
10.9.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

1500,00 грн.
650,00 грн.
400,00 грн.
400,00 грн.
180,00 грн.

в т.ч. ПДВ 250
За кожний пакет документів. Оплата одноразово у день надання послуги.
грн.
без ПДВ

Оплата разово при наданні згоди на обслуговування кредиту від нерезидента та при змінах
у договорах.

в т.ч. ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги.
66.67 грн.
в т.ч. ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги.
66.67 грн.
в т.ч. ПДВ 30
Оплата щомісячно один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця
грн.

3 000 грн.

без ПДВ

[Послуга надається на підставі Листа-запиту, оформленого зі сторони Клієнта та
погодженого зі сторони Банку. Послуга активується на строк, зазначений в Листі-запиті]
Нарахування та сплата комісії здійснюється в день зарахування кредитних коштів на
поточний рахунок в післяопераційний час, за умови наявності підписаного з обох сторін
Листа-запиту.

150,00 грн.
150,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Оплата одноразово у день надання послуги за кожний примірник
Оплата одноразово у день надання послуги за кожний примірник

100,00 грн.

в т.ч ПДВ

Оплата одноразово за запистом по факту звернення за надання кожного витягу

0,7% від суми переказу, але не менше 10,00
грн.

без ПДВ

Оплата одночасно з перерахуванням коштів на рахунок. Сума комісії розраховується від
суми переказу на користь одного Одержувача

Оформлення довіреності на розпорядження рахунком фізичної особи – підприємця/особи,
200,00 грн.
без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги за кожний примірник
яка провадить незалежну професійну діяльність
200,00 грн.
Надання інших довідок та документів (листи, запити, підтвердження й т.ін.)
без ПДВ
Оплата одноразово у день надання послуги за кожний примірник
11. ТАРИФИ ЩОДО ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ "ВАШІ ГРОШІ"
Відкриття рахунку "Ваші гроші"
Закриття рахунку "Ваші гроші"
Абонентська плата за розрахункове обслуговування рахунку "Ваші гроші"
не тарифікується
Плата за переказ коштів за кожним платіжним дорученням, наданим з використанням СДО " PAY CIB"
(Клієнт-банк) або на паперовому носії
Зарахування коштів на рахунок "Ваші гроші"
Примітки :
1 під час аналізу руху коштів по рахунку для нарахування абонентської плати за розрахункове обслуговування поточного
рахунку у розрахунок руху коштів по поточному рахунку не включається :
- погашення заборгованості за кредитами Клієнта, що надані Банком;
- видача кредиту Банком з зарахуванням на поточний рахунок Клієнта;
- сплата комісій на користь Банку;
- списання коштів з рахунку за платіжними вимогами та інкасовими дорученнями;
- перерахування коштів на депозитний рахунок Клієнта в Банку;
- повернення депозитних коштів з депозитного рахунку Клієнта в Банку;
- сплата процентів по депозиту Клієнта, що розміщений в Банку або процентів на залишки коштів на поточному рахунку;
- перерахування з поточного рахунку Клієнта залишку коштів за реквізитами, зазначеними у заяві на закриття рахунку.
2 Відповідність базової валюти відповідно котирування валют, що беруть участь у конвертації валюти:

