Дата введення в дію тарифів: «21» травня 2020 року
(Протокол ТК №34 від 20.05.2020 р.)

Тарифний пакет «Валютний»
тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в іноземній валюті
Клієнтам1 - юридичним особам (крім банків), в т.ч. їх філіям, представництвам, відділенням, фізичним особам – підприємцям

№
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

Перелік банківських послуг (операцій)

Розмір комісійної
Строк (період)
винагороди
оплати
Операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків Клієнтів
Надання копій SWIFT-повідомлень
Попередньо або в день
5,00 дол. США
надання послуги
(за одну копію) 2
Операції, пов’язані з проведенням розрахунків Клієнтів в іноземній валюті
Купівля безготівкової іноземної валюти за
заявами Клієнтів за гривню у сумі:
- від 250 000,01 дол. США (або в еквіваленті
іншої іноземної валюти);
- від 50 000,01 дол. США до 250 000,00 дол.
США включно (або в екві-ті інш. іноз. валюти);
- від 20 000,01 до 50 000,00 дол. США включно
(або в еквіваленті іншої іноземної валюти);
- до 20 000,00 дол. США (або в еквіваленті іншої
іноземної валюти)
Продаж безготівкової іноземної валюти за
заявами Клієнтів за гривню у сумі:
від 1 000 000,00 дол. США (або в
еквіваленті іншої іноземної валюти);
(або в еквіваленті іншої іноземної валюти);
- від 50 000,01 дол. США до 250 000,00 дол.
США включно (або в еквіваленті іншої
іноземної валюти);
- від 20 000,01 до 50 000,00 дол. США
включно (або в еквіваленті іншої іноземної
валюти);
- до 20 000,00 дол. США
(або в еквіваленті іншої іноземної валюти)

Конверсійні операції в безготівковій валюті
(обмін однієї іноз. валюти на іншу іноз. валюту)

0,2% від суми операції
0,25% від суми операції
0,35% від суми операції,
мін. 400,00 грн
0,05% від суми
операції
В день проведення
операції

0,2% від суми операції

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання
(передбачено Правилами
обслуговування суб’єктів
господарювання
у АТ «БАНК СІЧ»)

0,25% від суми
операції
0,35% від суми
операції, мін.
10,00 грн.
3

2.3

- до 500 000,00 дол. США
(або в еквіваленті іншої іноземної валюти)

0,3% від суми валюти,
яка підлягає конвертації
0,1% від суми валюти,
яка підлягає конвертації

2.4.

- від 500 000,01 дол. США
(або в еквіваленті іншої іноземної валюти)
ПЕРЕКАЗИ
Проведення розрахунків Клієнтів зі списання
безготівкових коштів за всіма видами
рахунків:

2.4.1.

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання

0,1% від суми операції

0,1% від суми
операції,

- від 250 000,01 дол. США до 999 000,00 дол.

Спосіб оплати комісійної
винагороди

1) Переказ коштів на користь Клієнтів інших
банків в операційний час (з 9-00 до 16-45)
датою валютування поточним робочим днем
або після операційного часу (з 16-45 до 17-45)
датою валютування наступним робочим днем в
сумі:
- до 500,00 дол. США включно або в еквіваленті
іншої іноземної валюти (за одну операцію);

- від 500,01 дол. США або в еквіваленті іншої
іноземної валюти (за одну операцію)
2) Переказ коштів на користь Клієнтів інших
4
банків після операційного часу датою
валютування поточним робочим днем в сумі:
- до 500,00 дол. США включно або в еквіваленті
іншої іноземної валюти (за одну операцію);
- від 500,01 дол. США або в еквіваленті іншої
іноземної валюти (за одну операцію): при
віднесенні всіх комісій на переказодавоча

10,00 дол. США
0,15% від суми операції,
мін. 20,00 дол.США,
макс. 100,00 дол.США

15,00 дол. США
0,20% від суми операції,
мін. 25,00 дол.США,
макс. 150,00 дол.США

В день проведення
розрахунків

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання
(передбачено Правилами
обслуговування суб’єктів
господарювання у АТ
«БАНК СІЧ»)

2.4.2.

2.4.3.

Підтвердження проведених платежів і
розслідування

70,00 дол.США,
110,00 дол.США (понад
30 днів)

В день проведення
розрахунків

Запит, зміна умов або ануляція переказів,
виконаних на користь інших банків (їх клієнтів),
рахунки яких відкриті поза АТ «БАНК СІЧ» (за
одну операцію)

70,00 дол.США,
110,00 дол.США (понад
30 днів)

Попередньо,
або в день проведення
розрахунків

20,00 дол. США

В день надання
послуги або до кінця
календарного місяця,
в якому надається
послуга

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання
(передбачено Правилами
обслуговування суб’єктів
господарювання у
АТ «БАНК СІЧ»)

В день надання
послуги або до кінця
календарного місяця,
в якому надається
послуга

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання
(передбачено Правилами
обслуговування суб’єктів
господарювання у
АТ «БАНК СІЧ»)

3.
3.1.

Документарні операції5
ЕКСПОРТНІ АКРЕДИТИВИ

3.1.1.

Авізування акредитиву попередньє
(за одну операцію)

3.1.2.

Авізування акредитиву

3.2.

ГАРАНТІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

3.2.1.

Авізування гарантії попередньє
(за одну операцію)

3.2.2.

Авізування гарантії

4.
4.1.

Операції, що пов’язані з касовим обслуговуванням Клієнтів
Прийом готівкових коштів
Не стягується

4.2.

Видача готівкової валюти

5.

Обслуговування кредиту від нерезидентів

5.1.

5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

0,1% від суми операції,
мін. 55,00 дол.США,
макс. 700,00 дол.США

20,00 дол. США
0,1% від суми операції,
мін. 55,00 дол.США,
макс. 750,00 дол. США

1% від суми операції

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання
(передбачено Правилами
обслуговування суб’єктів
господарювання у АТ
«БАНК СІЧ»)

-

-

В день проведення
операції

Платіжним дорученням
Клієнта або на умовах
договірного списання

Перевірка документів на надання письмової
Платіжним дорученням Клієнта
1 500,00 грн.,
Попередньо,
згоди на обслуговування кредиту (за одну
або на умовах договірного
в т.ч. ПДВ 250,00 грн. або в день проведення
операцію)
списання (передбачено
надання письмової згоди
Правилами обслуговування
Перевірка документів на надання письмової
на обслуговування
1 000,00 грн.,
суб’єктів господарювання у
згоди на обслуговування кредиту зі змінами
кредиту
АТ «БАНК СІЧ»)
в т.ч. ПДВ 166,67 грн.
умов кредитної угоди (за одну операцію)
Послуги з переказу іноземної валюти за кордон за операціями, на які поширюється Е-ліміт від Національного банку України:
В день надання пакету
Платіжним дорученням
Перевірка документів клієнта, необхідних
2 200,00 грн,
Клієнта або на умовах
документів для
для проведення операцій в межах Е-лімітів
в т.ч. ПДВ
договірного списання
перевірки в банк
Інше
Надання довідок про стан розрахунків по
експортно-імпортних операціях, письмові
повідомлення в державні органи з питань
валютного контролю:
- за запитом Клієнта
100,00 грн.
Платіжним дорученням
- за запитом інших банків з письмового
100,00 грн.
Клієнта або на умовах
дозволу Клієнта
договірного списання
Надання довідки з інших питань валютного
(передбачено Правилами
В день надання
контролю, що потребують юридичного та/або
500,00 грн.,
обслуговування суб’єктів
послуги
економічного аналізу, запити у державні
в т.ч. ПДВ 83,33 грн.
господарювання у
органи з цього
АТ «БАНК СІЧ»)
Довідка про наявність кореспондентського
15 дол. США
рахунку у банку-нерезиденті (для митниці)
Копія документу про документальне
25,00 грн.
підтвердження переказу коштів
Обробка переказів, що надійшли за
10,00 дол. США
допомогою S.W.I.F.T.

Примітки:
1
До Клієнтів відносяться: юридичні особи, їх філії, представництва та відділення (за виключенням банківських установ), приватні підприємці, нерезиденти інвестори, органи місцевого самоврядування та органи влади, партії та інші неприбуткові організації.
2
Послуги з позначкою 2 підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (ПДВ -20%) згідно із законодавством України. Оплата таких послуг
здійснюється шляхом перерахування коштів за Тарифом, збільшеним на суму податку на додану вартість.
3
У випадку здійснення Клієнтом протягом одного операційного дня операцій з продажу іноземної валюти та конверсійних операцій, комісія за пунктом 2.2.
Клієнтом не сплачується.
4
Операційний час для приймання платежів терміном виконання поточною датою валютування: для доларів США - до 14:30 години; для євро, російських рублів,
англійських фунтів стерлінгів та канадських доларів - до 12:30 години; для швейцарських франків, датських, норвезьких та шведських крон, польських злотих та
білоруських рублів - до 9:30 години. Платежі в австралійських доларах та японських єнах виконуються датою валютування наступний робочий день за умови
отримання платіжного доручення до 14:00 години.
5
Всі документарні операції клієнтів здійснюються згідно з окремими договорами та додатковими тарифами.
Комісії, зазначені в даних Тарифах, сплачуються за проведення типових операцій. Банк залишає за собою право на отримання додаткової комісійної винагороди
за проведення операцій, що потребують спеціального обслуговування або несуть особливі ризики для банку.
Комісія за операціями в іноземній валюті сплачується Клієнтом у національній валюті України за курсом НБУ на дату надання послуги та/або на дату
нарахування, визначену за договором.

По переказах у вільноконвертованій валюті в сумах до 50,00 доларів США включно та по переказах в російських рублях комісії сплачуються обов'язково за
рахунок переказодавача.
Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції останньої поверненню не підлягає.
АТ "БАНК СІЧ" не гарантує повернення іншими банками коштів у разі ануляції виконаного переказу.
Комісії третіх банків, пов'язані з виконанням переказу з комісіями OUR, зміною умов або ануляцією переказу, запитами по переказу, сплачуються додатково в
сумі, еквівалентній сумі вимоги третього банку.
Виконання переказу після операційного часу не гарантується з датою валютування поточного дня. Можливість його здійснення попередньо узгоджується з АТ
"БАНК СІЧ".
Конверсія валют здійснюється за курсом АТ "БАНК СІЧ" на дату проведення операції.
Комісії інших банків, що приймають участь у розрахунках акредитивами, інкасо та здійсненні операцій з гарантіями, сплачуються додатково.
АТ "БАНК СІЧ" має право здійснювати договірне списання з рахунку клієнта, відповідно до укладених договорів, Всіх несплачених у строк сум за виконання
банком операцій і надання послуг згідно даних Тарифів з оформленням меморіального ордера.
Для розділу 2.4 робочий день означає день, який є робочим в Україні, країнах - емітентах валюти (при розрахунках у євро - мережі Target) та країнах
місцезнаходження банків, що приймають участь у проведенні платежу.

