Розділ ІІ
ТАРИФНІ ПЛАНИ
Вартість підключення до тарифного плану

2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

4

Термін сплати

Безкоштовно

1

3

Вартість

Тарифний план "Підприємець"¹

1

60,00 грн.

Відключення від тарифного плану та перехід на обслуговування згідно загальних
тарифів або згідно будь-якого іншого тарифного плану.
Послуги включенні до тарифного плану:

120,00 грн.

В останній робочий
день місяця
В момент здійснення
операції

Безкоштовно

Відкриття поточного рахунку*

Комісія включає в себе відкриття трьох поточних рахунків (1 в українській гривні, 1 в доларах США та 1 в Євро). В разі наявного відкритого поточного рахунку
в одній із валют (гривня, долар США, євро), два наступні (по одному в кожній валюті) відкриваються безкоштовно.
5

Розрахункове обслуговування клієнта системою “КЛІЄНТ БАНК”

Безкоштовно

6

Проведення протягом місяця перших 10 зовнішніх платежів клієнтів в
національній валюті, в т.ч. при наданні платіжних документів після 16:00 год.

Безкоштовно

7

Проведення протягом місяця зовнішніх платежів в національній валюті, що перевищують 10 безкоштовних платежів, в т.ч. при В момент здійснення
наданні платіжних документів після 16:00 год.
операції

7.1

Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"

2,00 грн. за кожен платіж

7.2

Наданих на паперових носіях

Згідно загальних тарифів

8

Приймання від суб'єктів господарювання готівкових платежів на власні рахунки,
відкриті в ПАТ "ВіЕс Банк" (Комісію сплачує Отримувач)

9

Вихідні перекази на користь клієнтів інших банків*
В доларах США

0,10% мін 7,00 грн.

В японських єнах

0,25% від суми переказу: min 30 USD max 100 USD
0,20% від суми переказу: min 960 RUB max 6000
RUB
0,20% від суми переказу: min 60 EUR max 300 EUR

В євро та інших валютах

0,25% від суми переказу: min 30 EUR max 100 EUR

В російських рублях

В кінці робочого дня

*Комісії по переказах сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день нарахування комісії. Додатковому відшкодуванню підлягають комісії інших банків (крім банківкореспондентів) та комісія банку-кореспондента за не-STP переказ ( якщо причиною її виникнення є невідповідні платіжні реквізити бенефіціара).

10

Купівля іноземної валюти на МВР (долар США, євро, російські рублі т.ін):

0,50%

11

Продаж іноземної валюти на МВР (долар США, євро, російські рублі т.ін)

0,30%

12

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок).

Безкоштовно

13

За ведення поточного рахунку в іноземній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата.

75,00 грн.

14

За супроводження поточного рахунку в іноземній валюті, при умові проведення
операцій по рахунку в іноземній валюті з використанням системи "КЛІЄНТ БАНК"

60,00 грн.

В момент здійснення
операції

В останній робочий
день місяця

¹ Застосовується виключно для ФОП
15

14

Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Підприємницький Старт"

Вартість

14.1

Вартість підключення до тарифного плану

14.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

14.3

Відкриття поточного рахунку

14.4

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год. :

14.7
14.8

65,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:
Згідно загальних тарифів

14.4.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
14.4.2 Наданих на паперових носіях
14.5 Проведення внутрібанківських розрахунків
14.6

Термін сплати

Безкоштовно

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

2,80 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів
Безкоштовно
0,80% від суми готівки

В момент здійснення
операції

В момент здійснення
операції

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
Безкоштовно
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

15

Тарифний план "Підприємницький Стандарт"

Вартість

Вартість підключення до тарифного плану

15.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

15.3

Відкриття поточного рахунку

15.4
15.5

Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"

Безкоштовно

Проведення внутрібанківських розрахунків

Безкоштовно

15.6

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год.

15.10
15.11

17

120,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:
Згідно загальних тарифів

15.6.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
15.6.2 Наданих на паперових носіях
15.7 Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку
Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
15.8 підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК" *

15.9

Термін сплати

Безкоштовно

15.1

2,50 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів
0,70% від суми готівки

В момент здійснення
операції

0,80% від суми зарахування

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
Безкоштовно
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Підключення та встановлення системи дистанційного обслуговування "КЛІЄНТ
Безкоштовно
БАНК"
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Бізнес Плюс"

Вартість

Термін сплати

Безкоштовно

17.1

Вартість підключення до тарифного плану

17.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

17.3
17.4
17.5

Відкриття поточного рахунку
Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"
Проведення внутрібанківських розрахунків

17.6

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год.

350,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:

17.6.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
17.6.2 Наданих на паперових носіях
17.7

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

17.8

Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК"

17.9

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)

17.10

Вихідні перекази в іноземній валюті на користь клієнтів інших банків*

17.11

Вихідні перекази в іноземній валюті на користь клієнтів Банку (внутрішні)

Згідно загальних тарифів
Безкоштовно
Безкоштовно

2,20 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів
0,60% від суми готівки

В момент здійснення
операції

0,70% від суми зарахування

Безкоштовно
0,16% від суми переказу, але не менше 25,00
дол.США, Євро/600,00 руб.РФ та не більше 150,00 В момент здійснення
дол. CША, Євро/4000,00 руб.РФ
операції
20,00 грн.

*****Комісії по переказах сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день нарахування комісії. Додатковому відшкодуванню підлягають комісії інших банків (крім банківкореспондентів) та комісія банку-кореспондента за не-STP переказ ( якщо причиною її виникнення є невідповідні платіжні реквізити бенефіціара).

17.12

17.13
17.14

Купівля іноземної валюти на МВР (долар США, євро, російські рублі):

в відсотках від вартості купленої валюти протягом
дня
0,33%
В момент здійснення
0,28%
операції
0,22%

до 20 000.00 доларів США, євро, російських рублів
від 20 000.01 - до 100 000,00 доларів США, євро, російських рублів (включно)
більше 100 000.00 доларів США, євро, російських рублів
Продаж іноземної валюти на МВР 1-ої групи Класифікатора НБУ та російських
рублів
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

0,22%

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

18

Тарифний план "Для кредитних спілок"
Вартість підключення до тарифного плану

18.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно).

18.3
18.4
18.5
18.6

Вартість

Термін сплати

Безкоштовно

18.1

170,00 грн.

Послуги включенні до тарифного плану:
Згідно загальних тарифів
Відкриття поточного рахунку
Підключення та встановлення системи дистанційного обслуговування "КЛІЄНТ
Безкоштовно
БАНК"
Безкоштовно
Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"
Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
0,65% від суми зарахування
підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК"

В останній робочий
день місяця

В момент здійснення
операції

18.7

Безкоштовно
Проведення внутрібанківських розрахунків
Проведення протягом місяця перших 100 зовнішніх платежів клієнтів в
Безкоштовно
18.8
національній валюті, в т.ч. при наданні платіжних документів після 16:00 год.
Проведення протягом місяця зовнішніх платежів в національній валюті, що перевищують 100 безкоштовних платежів, в т.ч. при
18.9
наданні платіжних документів після 16:00 год.
В момент здійснення
18.9.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
2,00 грн. за кожен платіж
операції
Згідно загальних тарифів
18.9.2 Наданих на паперових носіях
18.10

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

18.11

Приймання готівки для зарахування на власні рахунки

18.12
18.13

19
19.1
19.2

0,60% від суми готівки
Безкоштовно

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
Безкоштовно
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Активний" для кредитних спілок

Вартість

19.6

Послуги включенні до тарифного плану:
Відкриття рахунку
Безкоштовно
8,00 % річних
Щоденне нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку
Зарахування власних коштів, перерахованих з поточного рахунку клієнта,
Безкоштовно
відкритого в ПАТ "ВіЕс Банк" (в т.ч. нарахованих % на залишок коштів на рахунку)
5,00% від суми операції
Зарахування інших готівкових та безготівкових коштів

19.7

Проведення розрахунків (внутрішні та зовнішні перекази)

19.3
19.4
19.5

19.9

Перерахування коштів на власний поточний рахунок клієнта відкритий в ПАТ "ВіЕс
Банк"
За ведення поточного рахунку в національній валюті

19.10

Видача готівки з каси банку

19.8

19.11

Термін сплати

Безкоштовно
Безкоштовно

Вартість підключення до тарифного плану
Плата за обслуговування тарифного плану

5,00% від суми операції

В кінці робочого дня
В момент здійснення
операції

Безкоштовно
Безкоштовно
5,00% від суми операції

В момент здійснення
операції

Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план для туристичних компаній
20

Даний план застосовується до юридичних осіб та ФОП, які надають послуги з
організації подорожувань/здійснюють туристичну діяльність, підтвердженням
чого є вказання цього виду діяльності в анкеті – опитувальнику.

Вартість
Безкоштовно

20.1

Вартість підключення до тарифного плану

20.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

20.3
20.4

Послуги включенні до тарифного плану:
Згідно загальних тарифів
Відкриття поточного рахунку
25,00 грн.
Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"

20.5

Проведення внутрібанківських розрахунків за допомогою електронних носіїв

Безкоштовно

20.6

Проведення внутрібанківських розрахунків за допомогою паперових носіїв

Безкоштовно

20.7

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год.

20.7.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
20.7.2 Наданих на паперових носіях
20.8

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів при наданні
платіжних документів після 16.00 год.

20.9

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

20.10

Приймання готівки для зарахування на власні рахунки

Термін сплати

75,00 грн.

В останній робочий
день місяця

В останній робочий
день місяця
В кінці робочого дня

2,50 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів
0,10% від суми платежу, але не менше 10,00 грн. за
платіж
0,70% від суми готівки

В момент здійснення
операції

Безкоштовно

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

20.11
20.12

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
Безкоштовно
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Програмісти"

21.1

Даний план застосовується до фізчиних-осіб підприємців, які здійснюють
діяльність у сфері інформатизації \надають консультації у сфері автоматизації
\розробляють програмне забезпечення \ведуть іншу діяльність у сфері
розробки програмного забезпечення, підтвердженням чого є вказання цього
виду діяльності в анкеті – опитувальнику.
Вартість підключення до тарифного плану

21.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно).

21.3
21.4

Відкриття поточного рахунку
Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"

21.5

Проведення внутрібанківських розрахунків

21.6

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год.
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Вартість

Термін сплати

Безкоштовно
70,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:

Безкоштовно

21.6.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
21.6.2 Наданих на паперових носіях
Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів при наданні
21.7
платіжних документів після 16.00 год.
21.8

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

21.9

Приймання готівки для зарахування на власні рахунки

21.10
21.11
21.12
21.13

22

Згідно загальних тарифів
Безкоштовно

2,50 грн. за кожен платіж
В момент здійснення
Згідно загальних тарифів
операції
0,10% від суми платежу, але не менше 10,00 грн. за
платіж
0,5% від суми готівки
- до 10 000 грн.- безкоштовно,
- від 10 000,01 - до 1 000 000,00 грн. – 10,00 грн.,
- понад 1 000 000,00 грн. – 50,00 грн.

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Випуск та обслуговування однієї корпоративної картки (вільна для всіх країн)

В кінці робочого дня

Безкоштовно

Безкоштовно

Продаж іноземної валюти на МВР 1-ої групи Класифікатора НБУ та російських
0,28% від вартості проданої валюти
рублів
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Готівковий"

Вартість

22.1

Вартість підключення до тарифного плану

22.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

22.3

Відкриття поточного рахунку

22.4

Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"

22.5

Проведення внутрібанківських розрахунків

22.6

Проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів, при наданні платіжних документів до 16:00 год.

В момент здійснення
операції

Термін сплати

Безкоштовно
120,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:
Згідно загальних тарифів

4,00 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів

22.7

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

22.8

Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК"

22.10

23

В останній робочий
день місяця

Безкоштовно

22.6.1 Наданих за допомогою системи "КЛІЄНТ БАНК"
22.6.1 Наданих на паперових носіях

22.9

25,00 грн.

0,50% від суми готівки

В момент здійснення
операції

0,80% від суми зарахування

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
Безкоштовно
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Преміум"

Вартість

Термін сплати

Безкоштовно

23.1

Вартість підключення до тарифного плану

23.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

23.3
23.4

Відкриття поточного рахунку
Розрахункове обслуговування клієнта системою "КЛІЄНТ БАНК"

23.5

Проведення зовнішніх платежів в національній валюті, при наданні платіжних документів до 16.00 год.

450,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:

23.5.1 Наданих за допомогою системи “КЛІЄНТ БАНК”

Згідно загальних тарифів
Безкоштовно

1,50 грн. за кожен платіж

В момент здійснення
операції

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

В момент здійснення
операції
23.5.2 Наданих на паперових носіях
23.6 Проведення всіх внутрішніх платежів в національній валюті
23.7

23.8

23.9

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку
За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК"

Згідно загальних тарифів
Безкоштовно
0,5% від суми готівки

В момент здійснення
операції

Безкоштовно

0,65% від суми зарахування

В момент здійснення
операції

Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

23.10

Тарифний план "Валютний Преміум"
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Вартість

Термін сплати

Безкоштовно

24.1

Вартість підключення до тарифного плану

24.2

Плата за обслуговування тарифного плану (сплачується щомісячно)

750,00 грн.

В останній робочий
день місяця

Послуги включенні до тарифного плану:
24.3
24.4

Відкриття поточного рахунку
Розрахункове обслуговування клієнта системою “КЛІЄНТ БАНК”
Проведення зовнішніх платежів в національній валюті, при наданні платіжних
24.5
документів до 16.00 год.
24.5.1 Наданих за допомогою системи “КЛІЄНТ БАНК”
24.5.2 Наданих на паперових носіях
24.6 Проведення внутрішніх платежів
24.7

Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку

24.8

Вихідні перекази в іноземній валюті на користь клієнтів інших банків*

24.9

Вихідні перекази в іноземній валюті на користь клієнтів Банку (внутрішні)

Згідно загальних тарифів
Безкоштовно

1,50 грн. за кожен платіж
Згідно загальних тарифів
Безкоштовно

В момент здійснення
операції

0,50% від суми готівки
В момент здійснення
0,07% від суми переказу, але не менше 25,00
операції
дол.США, ЄВРО/500,00 руб.РФ та не більше 100,00
дол.США,ЄВРО/ 3000,00 руб.РФ
Безкоштовно

*Комісії по переказах сплачуються у гривнях по курсу НБУ на день нарахування комісії. Додатковому відшкодуванню підлягають комісії інших банків (крім банківкореспондентів) та комісія банку-кореспондента за не-STP переказ ( якщо причиною її виникнення є невідповідні платіжні реквізити бенефіціара).

24.10

Купівля іноземної валюти на МВР (долар США, євро, російські рублі):
до 100 000.00 (включно)
більше 100 000.00

24.11
24.12

Продаж іноземної валюти на МВР 1-ої групи Класифікатора НБУ та російських
рублів
Обмін між іноземними валютами 1-ої групи Класифікатора НБУ та російських
рублів

від 10 000,01 до 50 000,00 (включно)

більше 50 000,00

24.14

За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Комісія за зарахування коштів на транзитний рахунок зарплатного проекту через
підсистему "Зарплатний проект (iFobs.eSalary)" в системі "КЛІЄНТ БАНК"

24.15

10
10.1
10.2

0,22%

0,44% від суми іноземної валюти наданої клієнтом
для обміну в грн. по курсу НБУ на день здійснення
операції
В момент здійснення
0,33% від суми іноземної валюти наданої клієнтом
операції
для обміну в грн. по курсу НБУ на день здійснення
операції
0,22% від суми іноземної валюти наданої клієнтом
для обміну в грн. по курсу НБУ на день здійснення
операції

До 10 000,00 (включно)

24.13

в відсотках від вартості купленої валюти протягом
дня
0,22%
В момент здійснення
операції
0,17%

Безкоштовно

0,65% від суми зарахування

В момент здійснення
операції

Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Тарифний план "Для релігійних організацій"
Вартість підключення до тарифного плану
Плата за обслуговування тарифного плану

Вартість

Термін сплати

Безкоштовно
Безкоштовно

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Послуги включенні до тарифного плану:
Відкриття поточного рахунку суб`єктам господарської діяльності
Проведення платежів в національній валюті при наданні платіжних документів до
16.00 год.
Проведення внутрішніх платежів в національній валюті
Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок клієнта
Видача національної та іноземної валюти готівкою з каси банку
За ведення поточного рахунку в національній валюті при наявності руху коштів за
рахунком протягом місяця, за який стягується оплата (видача виписок, надання
додатків до виписок з рахунку, здійснення безготівкових зарахувань на поточний
рахунок)
Розрахункове обслуговування клієнта системою “КЛІЄНТ БАНК” до 16.00 год.
Підключення та встановлення системи дистанційного обслуговування “КЛІЄНТ
БАНК”
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно
Безкоштовно

Тарифний план "Активні залишки"

11
11.1

Вартість підключення до тарифного плану

11.2

Плата за обслуговування тарифного плану

Вартість

Термін сплати

Безкоштовно
Безкоштовно
Послуги включенні до тарифного плану:

11.3

Відкриття поточного рахунку суб`єктам господарської діяльності

Безкоштовно

11.4

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок клієнта

15,00 грн. за один платіж

11.5

Зарахування готівкових коштів на поточний рахунок клієнта

50,00 грн. за один платіж

11.6

Проведення внутрішніх вихідних платежів

11.7

Щоденне нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку клієнта:

11.7.1
11.7.2
11.7.3
11.8
11.9

В момент здійснення
операції
В момент здійснення
операції

Безкоштовно

8,00% річних
1,50% річних
0,50% річних
Безкоштовно

в національній валюті
в доларах США
в євро
Ведення поточного рахунку в національній валюті
Решта послуг згідно загальних тарифів Банку

* - вартість підключення до тарифного плану обліковується на рахунку 6399 (Інші операційні доходи С/Г)

25
25.1

25.2

25.3

25.4

Інші тарифи
Відключення від тарифного плану та перехід
на обслуговування згідно загальних тарифів

Термін сплати

Вартість
100 грн. (в т.ч.ПДВ)

Відключення від тарифного плану (крім ТП
«Активні
залишки»)
та
перехід на
обслуговування згідно будь-якого іншого
тарифного
плану
крім
планів
"Підприємницький
Старт",
"Підприємницький
Стандарт",
50 грн. (в т.ч.ПДВ)
"Підприємницький Бізнес", "Готівковий",
"Бізнес Плюс", "Преміум", "Валютний
Преміум". Тариф не застосовується в
випадках переходу на обслуговування з
загальних тарифів або з тарифних планів, в
яких плата за обслуговування (щомісячна) є
нижчою, ніж в обраному плані.
Відключення від тарифного плану «Активні
В розмірі вартості підключення до
залишки» та перехід на обслуговування
відповідного тарифного плану (як
згідно будь-якого іншого тарифного плану.
для нових клієнтів) (в т.ч.ПДВ)
Плата за обслуговування тарифного плану
для спеціальних рахунків для зарахування
страхових коштів юридичних осіб, суб'єктів
господарської діяльності та небанківських
фінансових установ (2604)

Рахунок комісії

В момент здійснення операції

В момент здійснення операції
6399 Інші операційні
доходи С/Г

В момент здійснення операції

Безкоштовно

УВАГА! Починаючи з 01.03.2010 р. зміна тарифних пакетів або перехід з загальних тарифів на тарифні пакети (з тарифних пакетів на загальні тарифи)
дозволяється лише першого робочого дня місяця. (Протокол №7 від 18.02.2010 року).

Секретар Тарифного комітету______________ Похонський В.І.

