Тарифи для фізичних осіб за надання послуг з розрахунково-касового обслуговування
Тарифи стягуються в грошовій одиниці України (перерахунок у грошову одиницю України проводиться за курсом НБУ на день здійснення операції)

Код тарифу

Назва

Розмір тарифу

База
нарахування

Період
нарахування

250 грн.

-

разово

ПДВ

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Відкриття, переоформлення та закриття рахунків
Відкриття рахунку:
поточного мультивалютного

Не потребує Рахунок відкривається у розрізі не менше ніж 2-х валют за вибором клієнта.
Тариф пункту застосовується при відкритті рахунків, окрім випадків
ПДВ

відкриття рахунків з метою здійснення операій з купівлі іноземної валюти на
валютних аукціонах НБУ з метою погашення кредитної заборгованості,
та з метою повернення на рахунок в національній валюті надмірно отриманих
сум податку з процентних доходів при перерахуванні процентів за достроково
розірваними вкладами в іноземній валюті.

кожного наступного поточного

100 грн.

поточного зі спеціальним режимом використання

50 грн.

Відкриття поточних рахунків для
здійснення угод із придбання
нерухомості, які підлягають
нотаріальному посвідченню, у сумі від
50 000 грн.

500 грн.

за кожний
рахунок
за кожний
рахунок
-

разово
разово
разово

Касове обслуговування
Касове обслуговування у національній валюті
Видача готівки у національній валюті:

з поточних рахунків

з поточних рахунків в обсязі власних кредитних
коштів клієнтів
без відкриття поточного рахунку

Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує У вартість тарифу пункту включено плату за:
ПДВ
- відкриття двох поточних мультивалютних рахунків у балансі однієї
Установи Банку;
- переказ коштів за придбання нерухомості за рахунками, відкритими
відповідно до пункту Тарифів;
- видача готівки з поточного рахунку в обсязі надходження коштів за
придбання нерухомості.
Операції, включені у вартість пункту, здійснюються протягом одного
робочого дня.

Тарифи пункту застосовуються при видачі готівки, окрім операцій
щодо видачі надмірно отриманих сум податку з процентних доходів
при перерахуванні процентів за достроково розірваними вкладами в
іноземній валюті
1,2%, мін. 10
грн.

від суми

разово

1,2%, мін.10 грн.

від суми

разово

2%, мін.15 грн.

від суми

разово

Не потребує Тарифи п.п. 21.2.1.2_01 застосовуються при видачі готівки, окрім операцій
щодо видачі з поточного рахунку:
ПДВ

- готівкових коштів з метою подальшого придбання готівкової іноземної
валюти в касі банку для погашення кредитної заборгованості;
- залишку коштів при закритті поточного рахунку у випадку, якщо залишок
становить менше, ніж 50 грн.

Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ

Касове обслуговування в іноземній валюті
21.2.2.2
Видача готівки в іноземній валюті

Тарифи пункту застосовуються при видачі готівки, окрім операцій
щодо видачі з поточного рахунку залишку коштів при закритті
поточного рахунку у випадку, якщо залишок становить в еквіваленті
менше, ніж 50 грн.

01

з поточних рахунків

1,5%, мін.50 грн.

від суми

разово

02

з поточних рахунків для розміщення коштів на
0,5%, мін.10 грн.
вкладному (депозитному) рахунку в національній
валюті

від суми

разово

Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ

Розрахункове обслуговування
Розрахункове обслуговування в національній
валюті

У вартість пункту включено плату за:
- приймання готівки у національній валюті;
- видача банкнот та монет необмінного залишку при знятті коштів з вкладу
(депозиту) у національній валюті;
- зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки; - перекази коштів на
вклади (депозити) у національній валюті у системі Банку, на власні рахунки,
відкриті в одній філії Банку або відділенні на її балансі, на користь Банку
(погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів тощо)

Перекази коштів в національній
валюті з поточних рахунків:
у межах України
документи в електронному форматі
у сумі до 50 000,00 грн.
у сумі від 50 000,01 грн.
документи на паперових носіях
у межах системи Банку
документи в електронному форматі

документи на паперових носіях

Розрахункове обслуговування в іноземній

2 грн.

за 1 переказ

разово

0,5%, макс. 2000
грн.
3%, мін. 30 грн.,
макс. 5000 грн.

від суми
переказу
від суми
переказу

разово

Включено у
вартість п. 21.1.1

від суми
переказу

разово

Не потребує
ПДВ

2%, мін. 25 грн.,
макс. 1000 грн.

від суми
переказу

разово

Не потребує
ПДВ

разово

Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ

У вартість пункту включено плату за:

- приймання готівки у іноземній валюті;
- видачу готівки при знятті коштів з вкладу (депозиту) в іноземних валютах;зарахування безготівкових коштів на поточні рахунки;
- перекази коштів на вклади (депозити) у іноземній валюті у системі Банку, на
власні рахунки, відкриті в одній філії Банку або відділенні на її балансі, на
користь Банку (погашення кредитів, відсотків, сплата комісій, пені, штрафів
тощо) та на транзитні рахунки для здійснення операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти у системі Банку;
- перекази коштів з вкладів (депозитів) у іноземній валюті;
- перекази коштів в іноземній валюті з поточних рахунків у межах системи АТ
"Укрексімбанк" за документами в електронному форматі та на паперових
носіях
- надання виписок у Банку на паперовому носії з поточних рахунків.

валюті

Тариф пункту може бути стягнено в іноземній валюті (у валюті
операції або в доларах США; перерахунок указаних сум у долари
США проводиться за курсом НБУ на день здійснення операції), якщо
це не суперечить чинному законодавству та нормативно-правовим
актам НБУ.
При здійсненні переказу коштів в іноземній валюті з поточних,
вкладних рахунків через рахунки типу НОСТРО з інструкцією "BEN"
із застосуванням засобів телекомунікаційного зв'язку (SWIFT, телекс
тощо) комісія стягується у валюті операції (перерахунок в іноземну
валюту проводиться за курсом НБУ на день здійснення операції).
При здійсненні переказів з інструкцією "OUR" сума комісії
збільшується на суми комісійної винагороди інших банків, які
виникають при здійсненні операцій за дорученням клієнтів, у розмірі,
що підтверджений відповідними документами (комісія сплачується у
грошовій одиниці України).
Тарифи що проводяться з використанням спеціальних засобів зв'язку,
збільшуються на:
1) 50 грн (разово) - у разі використання телекомунікаційного зв'язку
(SWIFT, телекс тощо);
2) 25 грн (разово) - у разі використання рекомендованих поштових
відправлень;
3) розмір, зазначений в виставлених рахунках, - у разі використання
кур'єрських служб (UPS, DHL, TNT).

Перекази коштів в іноземній валюті з
поточних рахунків:

За межі України

У межах України

1%, мін. 20
USD, макс. 500
USD
50 USD

від суми
переказу

разово

Не потребує
ПДВ

за кожне
перерахування

разово

Не потребує
ПДВ

0,5%, мін. 10
USD, макс. 300
USD

від суми
переказу

разово

Не потребує Тариф пунку може бути стягнено в іноземній валюті (у валюті
ПДВ
операції або в доларах США; перерахунок указаних сум у долари
США проводиться за курсом НБУ на день здійснення операції), якщо
це не суперечить чинному законодавству та нормативно-правовим
актам НБУ.
Прискорені платежі виконуються тільки для переказів у доларах
США, євро та російських рублях.
Прискорені перекази в російських рублях виконуються при умовах,
якщо:- сума переказу - не менша ніж 5 000 російських рублів;доручення на здійснення переказу надійшло в Головний банк до 12:00
за київським часом;- банк-бенефіціар є членом Системи електронних
платежів ЦБ Росії по м. Москві і Московській області та м.СанктПетербургу.
Тариф стягується додатково до тарифів за переказ

Внесення змін до умов переказів та/або
повернення переказів в іноземній
валюті за клопотанням клієнта

40 USD

-

разово

Не потребує Застосовується для всіх переказів, окрім переказів по системі
ПДВ
MoneyGram, Western Union.Сума комісії збільшується на суми
комісійної винагороди інших банків, які виникають при здійсненні
операцій за дорученням клієнтів, у розмірі, що підтверджений
відповідними документами (комісія сплачується у грошовій одиниці
України).

Розшук переказів, що відправлені в
інобанки (за клопотанням клієнта)

40 USD

-

разово

Не потребує Тариф пунку збільшується на суми комісійної винагороди інших
ПДВ
банків, які виникають при здійсненні операцій за дорученням клієнтів,
у розмірі, що підтверджений відповідними документами (комісія
сплачується у грошовій одиниці України).

Відправлення повідомлень, що
пов'язані з уточненням платіжних
реквізитів, поверненням або
відкликанням платіжних доручень за
письмовим клопотанням клієнта за
переказами в іноземній валюті
За формування, розгляд та обробку
пакету документів наданих фізичною
особою з метою отримання
індивідуальної електронної ліцензії на
здійснення окремих валютних
операцій

40 USD

за кожне
повідомлення

разово

Не потребує
ПДВ

4000 грн.

-

разово

Збільшуєтьс Стягується при кожному зверненні клієнта з метою отримання
я на ПДВ індивідуальної е-ліцензії НБУ

Прискорені перекази в іноземній
валюті з поточних рахунків

Інші банківські послуги, що надаються фізичним
особам
Надання довідок, пов'язаних з
розрахунково-касовим
обслуговуванням (за клопотанням
клієнта):
без видачі додатків українською мовою

75 грн.

за кожну довідку

разово

без видачі додатків українською мовою в день
подання запиту (за терміновість)
без видачі додатків іноземною мовою

150 грн.

за кожну довідку

разово

150 грн.

за кожну довідку

разово

без видачі додатків іноземною мовою в день
подання запиту (за терміновість)
з видачею додатків

300 грн.

за кожну довідку

разово

150 грн.

за кожну довідку

разово

з видачею додатків в день подання запиту (за
терміновість)
з архіву (понад 3 роки з поточної дати)

300 грн.

за кожну довідку

разово

150 грн.

разово

з архіву (понад 3 роки з поточної дати) у день
подання запиту (за терміновість)

300 грн.

за кожну
виписку
за кожну
виписку

разово

Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ
Не потребує
ПДВ

Оформлення довіреності на
розпорядження рахунком під час
відкриття, обслуговування рахунків
клієнтів
окрім клієнтів-пенсіонерів

100 грн.

-

разово

для клієнтів-пенсіонерів

30 грн.

-

разово

Засвідчення підписом уповноваженого
працівника Банку оформлених у Банку
власником рахунку розпорядження Банку
щодо коштів, що йому належать, на випадок
своєї смерті
окрім клієнтів-пенсіонерів

100 грн.

-

разово

для клієнтів-пенсіонерів

30 грн.

-

разово

Не потребує
ПДВ
Не потребує При наявності пенсійного посвідчення
ПДВ

Збільшуєтьс
я на ПДВ
Збільшуєтьс При наявності пенсійного посвідчення
я на ПДВ

