Smart пакет
ОПТИМАЛЬНИЙ
*

НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

РІЧНА ОПЛАТА

25%

2400
1800

ЗНИЖКИ

ЩОМІСЯЧНА ОПЛАТА

200

грн/рік

грн/міс.

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО
БЕЗЛІМІТ

КІЛЬКІСТЬ ПЛАТЕЖІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ПО СИСТЕМІ КЛІЄНТ-ІНТЕРНЕТ-БАНК
ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

БЕЗКОШТОВНО

ВИГІДНО
ВИДАЧА ГОТІВКИ З КАСИ БАНКУ

0,9% від суми
мін. 50 грн

ВНЕСЕННЯ ГОТІВКИ В КАСУ БАНКУ

0,1% від суми
мін. 50 грн

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ (В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ) ЗА МЕЖІ БАНКУ

0,3% від суми переказу
(мін. 35 - макс. 100 USD/EUR)

0,3%

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, КОНВЕРТАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

ДЕТАЛЬНО ПРО ТАРИФИ В ПАКЕТІ

Відкриття - закриття рахунку
Відкриття першого поточного рахунку/рахунку 2622

Безкоштовно

Відкриття другого поточного рахунку; відкриття спецрахунку, передбаченого окремими постановами НБУ та КМУ ;відкриття рахунку після
перереєстрації Клієнта або зміни найменування (імені фізичної особи-підприємця)

Входить у вартість пакету

Закриття поточного рахунку по заяві Клієнта; закриття поточного рахунку при ліквідації підприємства згідно заяви Клієнта (крім умов оголошення
його банкрутом); закриття спецрахунку, передбаченого окремими постановами НБУ та КМУ; закриття рахунку внаслідок перереєстрації Клієнта
або зміни найменування (імені фізичної особи-підприємця); закриття рахунку внаслідок перереєстрації Клієнта або зміни найменування
(імені фізичної особи-підприємця)

Входить у вартість пакету

Закриття поточного рахунку за ініціативою Банку згідно з умовами Договору банківського рахунку або на підставі довідки про
виключення юридичної особи/підприємця з ЄДРПОУ

100 грн. або в межах залишку на рахунку
(але не більше 100 грн.)

Розрахунково - касове обслуговування в національній валюті України
Видача готівки з каси Банку :

0,9% від суми мін. 50 грн.

Видача готівки з каси Банку на закупку сільгосппродукції

0,5% від суми

Видача готівки з каси Банку на купівлю/погашення ЦП

0,5% від суми

Внесення готівки в касу Банку із зарахуванням її на поточний рахунок Клієнта в день внесення готівки або на наступний день

0,1% від суми мін. 50 грн.

Кількість платежів в національній валюті (щомісячний ліміт) по системі "Клієнт-Інтернет-Банк" опрацювання котрих входить в
обслуговування пакету послуг

Безліміт

Переказ коштів на паперових носіях з поточного рахунку до 17:00 :
- в межах системи Банку (крім платежів поповнення карткових рахунків юридичних осіб) за 1 платіжний документ ;
- за межі системи Банку за 1 платіжний документ

100 грн.

Переказ коштів на паперових носіях з поточного рахунку після 17:00:
- в межах системи Банку (крім платежів поповнення карткових рахунків юридичних осіб) за 1 платіжний документ ;
- за межі системи Банку за 1 платіжний документ

0,1% від суми мін 100 грн.

Перерахування чистого підприємницького доходу фізичних осіб-підприємців на власні поточні та карткові рахунки фізичної особи:

0,5% від суми платежу

Оформлення грошових та розрахункових чекових книжок

150 грн.

Ведення фукціонуючого поточного рахунку/рахунку 2622 (видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку, надання додатків до
виписок з рахунку; здійснень безготівкових зарахувань на поточний рахунок)

Входить у вартість пакету

Підготовка та направлення запитів, листів, телеграм на прохання Клієнта в інші банки електронною поштою, повязаних з уточненням платіжних реквізитів ,
повернення або відкликання розрахункового документа

50 грн.

Надання згідно з письмовим запитом Клієнта дублікатів виписок по одному рахунку

Безкоштовно

Надання нормативних документів (один екземпляр) за заявою Клієнта

20 грн.

Надання Клієнту довідки згідно з письмовим запитом: про відкриття/закриття рахунків, залишки на рахунках, обороти по рахунках,
про кредитну заборгованість згідно стандартних форм Банку, довідка про некредитне походження коштів

100 грн. за одну довідку

Надання Клієнту довідки згідно з письмовим запитом: інші довідки, відмінні від стандартних форм Банку

300 грн. за одну довідку

Надання копії архівних документів по письмовому запиту Клієнта по розрахунково касовому обслуговуванню

50 грн. за кожен документ

Підготовка працівником Банку платіжного доручення в національній валюті на вимогу Клієнта

20 грн. за один документ

Надання довідки про розрахунково-касове обслуговування Клієнтів, що пов’язані з аудиторською перевіркою

300 грн. за одну довідку

Переказ коштів з карткового рахунку на картковий рахунок через банкомати Банку або банків-партнерів мережі "Радіус" з використанням платіжної картки

3 грн.

Регулярний переказ коштів з карткового рахунку

3 грн.

Видача готівки з каси Банку для видачі кредитів готівкою:

0,5%

Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку, в рік
(якщо протягом календарного року по поточному рахунку не здійснювалися операції за ініціативи клієнта)

100 грн. або в межах залишку на рахунку
(але не більше 100 грн.)

Розрахунково - касове обслуговування в іноземній валюті
Видача готівки (в іноземній валюті) з рахунку Клієнта

0,4% до 100 000 грн,
0,7% понад 100 000 грн

Переказ коштів (в іноземній валюті ) за межі Банку (в т.ч. при здійсненні даних операцій на підставі документів, переданих Клієнтами
через системи дистаційного обслуговування "Клієнт-Інтернет-Банк" )

0,3% від суми переказу
(мін. 35 - макс. 100 дол./євро/)

Термінове виконання переказу в іноземній валюті (в т.ч. при здійсненні даних операцій на підставі документів, переданих Клієнтами через системи
дистаційного обслуговування "Клієнт-Інтернет-Банк")

Комісія за переказ + 30 USD

Зміна умов переказу в іноземній валюті

50 USD + комісія іноземного банку

Ануляція платежу в іноземній валюті за дорученням Клієнта

50 USD + комісія іноземного банку

Розшук надходжень в іноземній валюті, які не надійшли до Банку

50 USD + комісія іноз. Банку згідно
тарифів іноземних Банків

Письмові запити стосовно проведення платежів в іноземній валюті

50 USD + комісія іноземного банку

Надання підтвердження зарубіжного банку про зарахування коштів по переказу в іноземній валюті отримувачу

50 USD + комісія іноземного банку

Ведення фукціонуючого поточного рахунку в іноземній валюті** (видача виписок по рахунку безпосередньо власнику рахунку,
надання додатків до виписок з рахунку; здійснень безготівкових зарахувань на поточний рахунок )

Входить у вартість пакету

Комісія за обслуговування неактивного поточного рахунку в іноземній валюті, в рік (якщо протягом року по поточному рахунку не здійснювалися
операції за ініціативи клієнта)**

3 USD/EUR/інші валюти або в межах залишку
на рахунку (але не більше 3 USD/EUR/інші)

Довідка про стан розрахунків за зовнішньо-економічним договором в разі переведення такого договору до іншого банку

500 грн. за одну довідку/виписку

Купівля-продаж іноземної валюти
Купівля USD/євро/інших валют в залежності від суми валюти до купівлі: в т.ч. при здійсненні даних операцій на підставі документів,
переданих Клієнтами через системи дистаційного обслуговування "Клієнт-Інтернет-Банк"

0,3%

Продаж USD/євро/інших валют, від суми валюти до продажу в т.ч. при здійсненні даних операцій на підставі документів, переданих Клієнтами
через системи дистаційного обслуговування "Клієнт-Інтернет-Банк"

0,3%

Конвертаційні операції між іноземними валютами в т.ч. при здійсненні даних операцій на підставі документів, переданих Клієнтами
через системи дистаційного обслуговування "Клієнт-Інтернет-Банк"

0,3%

Авансові зарахування коштів Клієнту до 15.00 від суми валюти, наданої для продажу

0,15% від суми продажу

Обслуговування системи “Клієнт-Інтернет-Банк”
Розрахункове обслуговування Клієнтів по системі "Клієнт-Інтернет-Банк" (прийом платежів, перегенерація діючих ключів)/рахунок 2622

0 грн.

Розсилка смс: - про рух коштів (від 50 000 грн.); - по сумі операцій за добу (від 100 000 грн.)

Входить у вартість пакету

Розсилка смс/і-мейл: - про рух коштів (до 50 000 грн.); - Ранкова та вечірня розсилка про стан рахунку

50 грн./місяць

Перегенерація електронних ключів ЕЦП

25 грн.

* - Smart пакет – це тарифний пакет на обслуговування згідно Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання.

