Додаток №1 до Протоколу засідання Правління ПАТ «БАНК СІЧ» № 218-Т від «29» вересня 2017 року
Дата введення в дію тарифів «09» жовтня 2017 року

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ "ПІДПРИЄМЕЦЬ"
за надання банківських послуг за операціями в національній валюті
фізичним особам – підприємцям і нотаріусам
Перелік банківських операцій

Розмір комісії

1. Відкриття і обслуговування поточного мультивалютного рахунку

30,00 грн

2. Закриття поточного мультивалютного рахунку

100,00 грн.

3. Підключення до системи "Клієнт-Банк"
4. Абонентська плата за проведення операцій в системі "Клієнт-Банк"
5. Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок Клієнта

75,00 грн
1-й міс. не стягується,
з 2-го міс. 75,00 грн.
не стягується

Перерахування коштів в операційний час в інші банки (за 1 плат.документ)
6.




Перерахування коштів в післяопераційний час (з 16.00 до 17.30) в інші банки
(за 1 плат.док.)
7.

- на паперових носіях
- в системі "Клієнт-банк"

8. Перерахування коштів в операційний час в системі ПАТ "БАНК СІЧ"
9.

Видача готівкових коштів (банкноти):
 за попереднім замовленням
 без попереднього замовлення

10.

Оформлення платіжного доручення співробітником банку на паперовому
носії (за один екземпляр в двох примірниках). в розмірі

11.

Зарахування готівкових коштів Клієнта на власні рахунки в ПАТ "БАНК
СІЧ"

12. Оформлення грошової чекової книжки (за 1 екземпляр на 25 листів)
13.

Надання довідки власникові поточного рахунку про відкриття/закриття
рахунку

14. Надання довідок власникові поточного рахунку, пов'язаних з РКО (за 1 вид)
15.

10,00 грн
2,00 грн

на паперових носіях
в системі "Клієнт-банк"

Надання довідки Клієнтові про рух засобів по поточному рахунку з
роздруком щомісячного обороту (за 1 документ)

0,15% від суми платежу,
min50,00грн., max100,00грн.
0,1% від суми платежу, min
40,00 грн., max 100,00 грн.
не стягується
1%
1,5%
10,00 грн.
не стягується
30,00 грн,
без ПДВ
не стягується
30,00 грн
60,00 грн

Відправка електронних повідомлень з уточненням платіжних реквізитів,
16. поверненням або відгуком розрахункового документа, пошуком загублених
сум по запиту Клієнта

20,00 грн

17. Видача довідок, пов'язаних з РКО формою, наданою аудиторською фірмою

200,00 грн.,
в т. ч. ПДВ 33,33 грн

18.

Видача дублікатів касових, розрахункових і інших документів, виписок з
поточних рахунків в разі їх втрати Клієнтом (за 1 документ)

19. Продаж бланків простих і перевідних векселів (за 1 документ)

50,00 грн.
30,00 грн,
в т.ч. ПДВ 5,00 грн

Відсотки на щоденний залишок грошових коштів на поточному
рахунку:
- До 9 999,99 грн

2%

- 10 000,00 – 49 999 ,99 грн

5%

-

50 000,00 – 499 999 ,99 грн
Більше 500 000,00 грн.

8%
10%

