Тарифний пакет "ПІДПРИЄМЕЦЬ"
Протокол ПТК №1 від 18.08.2020,
введено в дію з 01.09.2020
№
п/п

Найменування послуги*

Тариф*****

ПДВ

Примітки
Комісія встановлюється з місяця, наступного за місяцем
відкриття першого поточного рахунку. Сплачується
щомісячно, в останній робочий день місяця, в якому
була надана послуга. Комісія включає в себе плату за
ведення поточного рахунку та спец. рахунку (за
наявності) у національній та іноземних валютах. У разі
відсутності дебетових оборотів** по поточному рахунку
та спец. рахунку (за наявності) комісія не стягується.

1

Абонентська плата за надання послуг

2

Відкриття поточного рахунку
Відкриття спец. рахунку передбаченого
окремими постановами НБУ та КМУ

3

4
5
6

Закриття поточного рахунку
Нарахування відсотків (річних) на залишок
коштів по рахунку

100 грн.

без ПДВ

входить до вартості п.1

без ПДВ

входить до вартості п.1

без ПДВ

50 грн

без ПДВ

Комісія включає в себе плату за закриття всіх рахунків.
Комісія сплачується з поданням заяви на закриття
рахунку, але не пізніше дня закриття рахунку.

0,00%

Переказ коштів в національній валюті:

Виконання платіжних доручень, наданих з
6.1 використанням системи Клієнт-банк:
- в межах АТ "Український банк реконструкції
6.1.1 та розвитку"

входить до вартості п.1

без ПДВ

6.1.2

- в інші банки (в операційний час), сума
платежу до 100000,00 грн

2 грн.

без ПДВ

6.1.3

- в інші банки (в операційний час), сума
платежу від 100000,01 грн

10 грн.

без ПДВ

10 грн.

без ПДВ

За кожне доручення в день надання послуги.

500 грн.

без ПДВ

За кожне доручення в день надання послуги.

50 грн.

без ПДВ

За кожну зміну/ уточнення. Комісія спачується в день
надання послуги.

6.1.4

- переказ коштів в післяопераційний час
Виконання платіжних доручень на паперових
6.2 носіях
7

Зміна / уточнення умов (реквізитів) платежу (по
переказах, здійснених клієнтом)

8

Клієнт-банк:
- підключення до системи

8.2

- плата за користування системою "Клієнт Банк"

входить до вартості п.1

8.3

- генерація нового електронного ключа

входить до вартості п.1

Заміна електронного USB-ключа у зв`язку із
8.5 виходом з ладу (виробничий брак)

870,00 грн.
входить до вартості плати
за користування системою
п.8.2

9 Надання довідок
9.1 за розрахунковими операціями***

входить до вартості п.1

за кредитними операціями

200 грн.

9.2

Надання інформації (довідки) за запитом
9.3 аудиторської компанії
Надання дублікату виписки з рахунку (за один
10
день), копій платіжних докуменів

За кожне доручення в день надання послуги.

входить до вартості п.1

8.1

Видача електронного USB-ключа (за кожний
8.4 пристрій)

За кожне доручення в день надання послуги.

без ПДВ

Сплачується щомісячно в останній робочий день місяця
в якому була надана послуга. У разі відсутності руху
коштів по рахунку плата не стягується.

у т.ч.ПДВ

Сплачується у день отримання послуги

без ПДВ

За одну довідку. Комісія спачується в день надання
послуги.
За одну довідку. Комісія спачується в день надання
послуги.

500 грн.
входить до вартості п.1

без ПДВ

Розрахункове обслуговування в іноземній валюті
11

Переказ коштів в іноземній валюті:*****

11.1

- у доларах США

35 USD

без ПДВ

11.2

- у Євро

35 EUR

без ПДВ

- юанях Женьміньбі

11.3

35 USD

без ПДВ

12

Купівля іноземної валюти на МВРУ****

0,10%

без ПДВ

13

Продаж іноземної валюти на МВРУ****

0,10%

без ПДВ

14

Конверсія

0,10%

без ПДВ

За кожне доручення. Комісія сплачується в день
надання послуги/надходження SWIFT-повідомлення про
сплату комісії іноземного банку.
Комісія сплачується у національній валюті у день
надання послуги.

15

Розслідування по переказах в іноземній
валюті, зміна/уточнення умов платежу (по
переказам, що здійснені клієнтом/на рахунок
клієнта), аналювання платежу після його
здійснення Банком

30 USD

без ПДВ

За кожну операцію/кожний випадок
уточнення/розслідування. Комісія сплачується в день
надання послуги.

Касове обслуговування
16

Внесення готівки на поточний рахунок

17

Зняття готівки з рахунку

18
19

Продаж чекової книжки
Оформлення чекової книжки

входить до вартості п.1
1,0%
25 грн.
входить до вартості п.1

без ПДВ

Комісія сплачується в день надання послуги
За одну чекову книжку. Комісія сплачується в день
в т.ч. ПДВ надання послуги.

Послуги, які не входять до тарифного пакету, надаються на підставі Загальних тарифів на розрахунково-касове обслуговування в АТ
* "Український банк реконструкції та розвитку"
** Не вважається дебетовим оборотом: сплата комісій, процентів на користь АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
*** Довідки за розрахунковими операціями включають в себе довідку про рух коштів, про середньоденні залишки або про залишок коштів
на певну дату.
Якщо валюта, що підлягає купівлі/ продажу інша, ніж долари США, то для визначення комісійної винагороди здійснюється перерахунок цієї
**** іноземної валютив долари США по крос-курсу відповідно до встановлених НБУ офіційних курсів гривни до відповідних іноземних валют на день
здійснення операції.
Комісійна винагорода сплачується клієнтом виключно в національній валюті. При цьому : 1) по переказах іноземної валюти комісії Банку,
встановлені в іноземній валюті, списуються Банком на умовах договірного списання коштів - в національній валюті України за офіційним курсом
НБУ, що діє на дату надання послуги. Комісія іноземного банку, яка невідома на момент надання послуги, списується Банком на умовах
*****
договірного списання після отримання виписки з іноземного банку (за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату отримання свіфтового
повідомлення банку-кореспонденту по даному переказу або ж списується іноземним банком з суми переказу при проходженні платежу. 2) По
інших операціях комісії, встановлені в іноземних валютах, сплачуються Клієнтом/списуються Банком в національній валюті за офіційним курсом
НБУ, що діє на дату надання послуги.
Операційний час:
- понеділок - четвер з 9:00 до 17:00
- п'ятниця - передсвяткові дні з 9:00 до 15:45
Післяопераційний час:
- понеділок - четвер з 17:00 до 17:45
- п'ятниця - передсвяткові дні з 15:45 до 16:30

