Додаток №1
до Протоколу засідання Тарифного комітету № 54 від 11.09.2017 року
Дата введення в дію тарифів «12» вересня 2017 року
ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ (КРІМ КАРТКОВИХ) ФІЗИЧНИХ ОСІБ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛЮС»
Всі комісії сплачується у гривнях по курсу НБУ на момент здійснення операції

№
З/П
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.

ТАРИФ

ПДВ

ТЕРМІН ТА ПОРЯДОК
СПЛАТИ, ПРИМІТКИ

100 грн.
за кожний окремий рахунок
Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

Без
ПДВ*

Сплачується в день відкриття
рахунку

-

-

-

-

У тому
числі
ПДВ

Сплачується в день надання
пакету документів для
перевірки в банк

Без ПДВ

Від суми переказу на дату
здійснення операції за кожне
доручення + комісія третіх
банків та/або банку
отримувача

Відкликання (повернення) переказу (комісія за здійснення переказу не повертається):
До зарахування на рахунок отримувача в іншому банку, що
обслуговує отримувача, згідно із запитом клієнта до
200 USD
настання дати валютування та за згодою банку отримувача –
в іноземній валюті
Купівля іноземної валюти на МВРУ:

Без ПДВ

За кожний запит + комісія
третіх банків та/або банку
отримувача

Купівля іноземної валюти на МВРУ

Без ПДВ

ОПЕРАЦІЯ (ПОСЛУГА)
Операції з відкриття, закриття рахунку:
Відкриття поточного рахунку в національній валюті, доларах
США, Євро
Закриття поточного рахунку

Зарахування коштів на поточний рахунок:
При безготівковому надходженні коштів на рахунок або при
Входить у вартість відкриття
внесенні готівки в касу банку з подальшим зарахуванням на
поточного рахунку
поточний рахунок
Перевірка банком пакету документів клієнта для отримання індивідуальної е-ліцензії від НБУ**:
Перевірка банком пакету документів клієнта для отримання
індивідуальної е-ліцензії від НБУ

2 200 грн.

Перерахування коштів з поточного рахунку:
Перерахування коштів з поточних рахунків в іноземних валютах в інші банки по системі SWIFT:

4.1.1.

у доларах США

0,2% мінімум 20 USD

4.1.2.

в Євро

0-,2% мінімум 20 EUR

5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Надання довідок власнику рахунку:
Про операції/залишки коштів по поточному рахунку на
українській мові
Про операції/залишки коштів по поточному рахунку на
англійській мові
Про закриття рахунку

0,2% мінімум 100 грн.

Від суми в гривні для купівлі
іноземної валюти

200 грн.
Без ПДВ

За кожну довідку

200 грн.
Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

*Послуги, щодо яких в тарифах вказано «Без ПДВ», віднесені до переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5
пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
**Національний банк України

