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ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»
(розрахунково-касове обслуговування з відкриттям рахунку для Клієнтів – суб`єктів господарювання)
Пакетні послуги
І

ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ:

1.

Відкриття поточного (мультивалютного) рахунку:

Вартість послуги

ПДВ

Примітки

1.1.

Відкриття першого поточного (мультивалютного) рахунку

150 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується в день відкриття рахунку

1.2.

Відкриття другого та послідуючих поточних (мультивалютних)
рахунків

100 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується в день відкриття рахунку

1.3.

Відкриття рахунку зі спеціальним режимом 2604

не тарифікується

Без ПДВ

-

1.4.

Відкриття рахунку з виїздом банківського працівника на
підприємство (за ініціативою клієнта)

1000 грн.

Без ПДВ

Комісія сплачується в день відкриття рахунку

2.

Обслуговування поточного (мультивалютного) рахунку:

2.1.

Обслуговування поточного (мультивалютного) рахунку

450 грн.

Без ПДВ

Щомісячно

2.2.

Проведення операцій з використанням системи «Клієнт-Банк»

75 грн.

Без ПДВ

Щомісячно

2.3.

Обслуговування рахунку зі спеціальним режимом використання
2604

Не тарифікується

Без ПДВ

2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Обслуговування неактивного поточного (мультивалютного)
рахунку* з позитивним залишком

Закриття поточного (мультивалютного) рахунку:
Закриття поточного (мультивалютного) рахунку за ініціативи
клієнта
Закриття поточного рахунку за заявою ліквідатора юридичної
особи
Закриття рахунку зі спеціальним режимом використання 2604
Закриття рахунку за рішенням Банку
Внесення змін до договору банківського рахунку в частині
зміни тарифного пакету

1.Комісія сплачується в останній операційний робочий день
звітного місяця за обслуговування кожного поточного
(мультивалютного) рахунку.
2.Комісія не сплачується за поточний місяць, в якому були
відсутні операцій по рахунку клієнта.
1. Комісія сплачується в останній операційний робочий
день звітного місяця.
2. Комісія не сплачується за поточний місяць, в якому були
відсутні операції в системі «Клієнт – Банк».
Комісія сплачується в останній операційний робочий день
звітного місяця.
В разі наявності на рахунку суми коштів, що є меншою
за суму комісії, – комісія сплачується в сумі залишку
коштів на рахунку. В разі відсутності залишку коштів на
рахунку – комісія не нараховується.

250 грн., але не більше залишку коштів
на рахунку

Без ПДВ

Щомісячно

250 грн.

Без ПДВ

Сплачується одноразово, в день закриття рахунку.

не тарифікується

Без ПДВ

не тарифікується
не тарифікується

Без ПДВ
Без ПДВ

150 грн.

Без ПДВ

Сплачується в день отримання від клієнта клопотання про зміну Тарифного пакету. Зміна
Тарифного пакету можлива один раз протягом календарного року. Перехід на новий
тарифний пакет можливий лише після проведення всіх необхідних розрахунків в діючому
тарифному пакеті.
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4.
4.1.

Операції з касового обслуговування в національній та іноземній валютах:
Приймання готівкових коштів для зарахування на власний
не тарифікується
рахунок в національній валюті

4.2.

Видача готівкових коштів в національній валюті

4.3.

Видача готівкових коштів в іноземній валюті

5.
5.1.

Операції із розрахункового обслуговування в національній та іноземній валютах:
Зарахування коштів на власний поточний рахунок
не тарифікується
Переказ коштів в інші банки з оформленням клієнтом
50 грн.
платіжного доручення на паперовому носії
Оформлення платіжного доручення працівником Банку на
60 грн.
паперовому носії (для переказу в інші банки)
Переказ коштів в інші банки за допомогою дистанційного обслуговування (системи Клієнт-Банк):
До 30-ти платежів - не тарифікується
В національній валюті
Починаючи з 31-го платежу – 10
грн.**

5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.

Без ПДВ

-

0.95% min. 20 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Комісія сплачується від суми операції

0,90%

Без ПДВ

При здійсненні операції

1. Комісія сплачується від суми операції
2. Комісія сплачується в національній валюті по курсу НБУ
на дату видачі готівки

Без ПДВ

-

Без ПДВ

При здійсненні операції

за одне платіжне доручення

Без ПДВ

При здійсненні операції

за одне платіжне доручення. Сплачується додатково до
п.5.2.

Без ПДВ

При здійсненні переказу

починаючи з 31-го платежу за кожний платіж

Без ПДВ

При здійсненні переказу

1. Комісія сплачується від суми переказу в тому числі
покриття витрат за комісіями банків - кореспондентів для
платежів BEN, OUR та SHA***.
2. Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом
НБУ на дату здійснення переказу.
1. Комісія сплачується від суми переказу в тому числі
покриття витрат за комісіями банків - кореспондентів для
платежів BEN, OUR та SHA***.
2.Комісія в інших іноземних валютах перераховується в
долари США за крос-курсом на дату здійснення переказу
3. Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом
НБУ на дату здійснення переказу.
1.Комісійна винагорода із забезпеченням гарантованого
надходження повної суми переказу до одержувача коштів
(FULLPAY) (передбачена тільки для платежів в доларах
США).
2.Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом
НБУ на дату здійснення переказу.
3. Комісійна винагорода сплачується додатково до основної
комісійної винагороди, що сплачується за переказ коштів в
доларах США, зазначеної в п.п.1 п 5.4.2. лише для USD.

не тарифікується

Без ПДВ

При здійсненні операції

60 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

не тарифікується

Без ПДВ

При здійсненні операції

0,15 % (min. 30 USD, max. 250 USD)
1.В іноземній валюті (USD/EUR)
0,20% (min. 40 EUR, max 250 EUR)

2.В інших іноземних валютах

0,20% (min. 30 USD, max 200 USD)

5.4.2.

3.В іноземній валюті (USD)

5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
ІІ

Переказ коштів в межах АТ "БАНК СІЧ":
З оформленням клієнтом платіжного доручення на паперовому
носії
З оформленням платіжного доручення банківським
працівником на паперовому носії
За допомогою дистанційного обслуговування (системи КлієнтБанк)

30 USD

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ/ОБМІН БЕЗГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ЗАЯВАМИ КЛІЄНТІВ НА МВРУ:
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6.

Купівля іноземної валюти:
0.20% мін. 400 грн.

Без ПДВ

0.15%

Без ПДВ

0.12%

Без ПДВ

6.4.
7.
7.1.

до 20 000.00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті)
від 20 000.01 до 50 000.00 доларів США (або еквівалент в іншій
валюті)
від 50 000.01 до 100 000.00 доларів США (або еквівалент в
іншій валюті)
більше 100 000.01 доларів США (або еквівалент в іншій валюті
Продаж іноземної валюти:
до 50 000.00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті)

0.10%

Без ПДВ

0.10%

Без ПДВ

7.2.

більше 50 000.01 доларів США (або еквівалент в іншій валюті)

0.08%

Без ПДВ

8.
8.1.

Обмін іноземної валюти:
до 500 000.00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті)

0.15%

Без ПДВ

8.2.

більше 500 000.01 доларів США (або еквівалент в іншій валюті)

0.10%

Без ПДВ

ІІІ

ОПЕРАЦЇ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ:

9.

АВІЗУВАННЯ АКРЕДИТИВІВ/ГАРАНТІЙ:

20 USD

Без ПДВ

0,1% від суми операції, min. 55 USD,
max. 700 USD

Без ПДВ

6.1.
6.2.
6.3.

9.1.

Авізування акредитиву попереднє (за одну операцію)

9.1.2.

Авізування акредитиву

Авізування гарантії попереднє

9.2.2.

Авізування гарантії

10.
11.
11.1.
11.1.1.
11.2.
11.2.1.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

При здійсненні операції комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на
дату здійснення списання іноземної валюти з рахунку

1.При здійсненні операції.
2.Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції.
1.При здійсненні операції.
2.Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Гарантії:

9.2.1.

ІV

Комісія сплачується в національній валюті на день проведення операції від суми
гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти за курсом виконання заяви про продаж
іноземної валюти

Експортні акредитиви:

9.1.1.

9.2.

Комісія сплачується в національній валюті на день проведення операції від витраченої суми
на купівлю за курсом виконання заяви на купівлю іноземної валюти

20 USD
0,1% від суми операції, min. 55 USD,
max. 750 USD

Без ПДВ
Без ПДВ

1.При здійсненні операції.
2.Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції.
1.При здійсненні операції.
2.Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату здійснення операції.

ОПЕРАЦІЇ З ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ:
100 грн.
Оформлення грошової чекової книжки
Розслідування/розшук (запит)/зміна/уточнення/анулювання переказів за запитом клієнта:
В національній валюті:
Зміна умов переказу
50 грн.
В іноземній валюті:
Запит, зміна умов або анулювання переказів, виконаних на
користь інших банків або їх клієнтів, рахунки яких відкриті в
70 USD (110 USD – понад 30 днів)
інших банках (за одну операцію)
Надання виписки, документів та довідок (строк виконання до трьох робочих днів)
Надання виписки з рахунку клієнта:
до одного місяця включно
Не тарифікується
від 1 місяця до 3 місяців
20 грн.
від 3 місяців до 6 місяців
40 грн.
від 6 місяців до 9 місяців
60 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Без ПДВ

При здійсненні операції за кожний переказ

Без ПДВ

Попередньо, або при здійсненні операції. Комісія сплачується в гривневому еквіваленті за
курсом НБУ на дату здійснення списання іноземної валюти з рахунку.

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції

Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
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12.1.5.
12.1.6.
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.1.2.
12.2.1.3.
12.2.1.4.
12.2.1.5.
12.2.2.
12.2.2.1.
12.2.2.2.
12.2.2.3.
12.2.2.4.
12.2.2.5.
12.2.3.

12.2.4.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

від 9 місяців до 1 року
Від 1 року
Надання дублікатів (копій) касових документів,
розрахункових (платіжних документів) за платежами в
національній валюті або за вихідними / вхідними платежами
в іноземній валюті у форматі SWIFT
В національній валюті:
до 1 місяця
від 1 місяця до 6 місяців
від 6 місяців до 12 місяців
понад 1 рік
понад 3 роки
В іноземній валюті:
до 1 місяця
від 1 місяця до 6 місяців
від 6 місяців до 12 місяців
понад 1 рік
понад 3 роки
Видача оформлених дублікатів (копій) розрахункових
(платіжних) документів по платежах у національній валюті по
рахунках, що були закриті
Надання додаткового примірника договору банківського
рахунку
Надання довідок
Надання довідки про наявність та стан рахунку
(при відкритті/ закритті рахунку)
Надання довідки про стан розрахунків за контрактом, в т.ч. за
письмовим запитом для надання в державні органи з питань
валютного контролю (за запитом клієнта)
Надання довідки про наявність/відсутність/
кредитної заборгованості
Надання виписки з АІС «Кредитні договори нерезидентів» за
письмовим зверненням клієнта, або за її згодою за письмовим
зверненням іншої особи
Надання довідки /інформації/консультації з інших питань
валютного контролю
Надання довідок, пов’язаних із розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнта (про рух та/або залишок коштів за
поточними, депозитними рахунками тощо) за формою Банку
державною мовою
Надання довідок, пов’язаних із розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнта (про рух та/або залишок коштів за
поточними, депозитними рахунками тощо) за формою клієнта
державною мовою
Надання довідок, пов’язаних із розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнта (про рух та/або залишок коштів за

80 грн.
100 грн.

Без ПДВ
Без ПДВ

При здійсненні операції
При здійсненні операції

Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ

20 грн.
40 грн.
60 грн.
100 грн.
180 грн.

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції

Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ

50 грн.
80 грн.
100 грн.
130 грн.
230 грн.

Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ
Без ПДВ

При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції
При здійсненні операції

Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ
Вартість послуги вказана за документ

250 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

100 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Не тарифікується

Без ПДВ

При здійсненні операції

150 грн.

Без ПДВ

Попередньо, або при здійсненні операції

300 грн.

Без ПДВ

Попередньо, або при здійсненні операції

100 грн.

Без ПДВ

Попередньо, або при здійсненні операції

500 грн.

в т.ч. ПДВ
- 83,33 грн.

Попередньо, або при здійсненні операції

100 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Надання довідки протягом одного робочого
дня – подвійний тариф

200 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Надання довідки протягом одного робочого
дня – подвійний тариф

300 грн.

Без ПДВ

При здійсненні операції

Надання довідки протягом одного робочого
дня – подвійний тариф

Вартість послуги вказана за документ
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поточними, депозитними рахунками тощо) за формою, наданою
аудиторською фірмою державною мовою
V

СИСТЕМА «КЛІЄНТ-БАНК»:

13.

Підключення до системи «Клієнт-Банк»

VI

ІНШІ ПОСЛУГИ:

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.
16.
17.
17.1.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТУ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА:
Перевірка документів для внесення інформації до АІС
«Кредитні договори нерезидентів» (за одну кредитну угоду)
Перевірка документів для внесення інформації до АІС
«Кредитні договори нерезидентів» в разі змін умов кредитної
угоди (за одну кредитну угоду)
Перевірка Банком пакету документів клієнта для
здійснення валютної операції з переказу коштів з України з
дотриманням лімітів.
Внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-Ліміти»
(за кожну операцію)
Продаж бланків простих та переказних векселів (за один
документ)

75 грн.

Без ПДВ

1 500 грн

в т.ч. ПДВ
- 250 грн.
в т.ч. ПДВ
- 166,67
грн.

1 000 грн

В день підключення до системи «Клієнт-Банк»

Попередньо, або в день надання письмової згоди на обслуговування кредиту
Попередньо, або в день надання письмової згоди на обслуговування кредиту

2 000 грн.
Без ПДВ
200 грн.

30 грн.

Нарахування процентів на залишки, що знаходяться на поточному рахунку
Нарахування процентів на залишки коштів на поточному
не тарифікується
рахунку в національній/іноземній валютах
(якщо інше не передбачено договором)

в т.ч. ПДВ
- 33,4 грн.
в т.ч. ПДВ
–
5,00 грн.

Сплачується в день внесення інформації про валютну операцію до АІС «Е-ліміти».
При здійсненні операцій
При здійсненні операції

Сплачується в терміни, передбачені в договорі банківського рахунку.

*Неактивним рахунком є рахунок, по якому протягом 1 року поспіль відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахування відсотків, нарахованих на залишок та списання комісій за обслуговування рахунку)
**Комісія сплачується починаючи з 21-го платежу і за кожен платіж
*** BEN - сума переказу зменшується на комісії АТ «БАНК СІЧ» та банків-посередників
SHA - комісія АТ «БАНК СІЧ» стягується додатково до суми переказу, комісія банків-посередників – із суми переказу
OUR - комісія АТ «БАНК СІЧ» та банків-посередників стягується додатково до суми переказу
Комісія, сплачена за виконану операцію, у разі анулювання останньої, поверненню не підлягає.
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