Введено в дію з 10 вересня 2018 року

Тарифний пакет

«Державний»

тарифи комісійної винагороди за надання банківських послуг за операціями в національній та іноземній валютах
Клієнтам 1 – підприємствам державної форми власності та підприємствам, що мають у своєму статутному фонді державну частку

№
1.
1.1.

Розмір комісійної
Строк (період)
Спосіб оплати комісійної
винагороди
оплати
винагороди
Операції, пов’язані з відкриттям (переоформленням, закриттям) рахунків у національній валюті
Відкриття та обслуговування поточного
Попередньо або в день
Платіжним дорученням
мультивалютного рахунку
50,00 грн.
операції
Клієнта або готівкою в касу від
(за один рахунок)
уповноваженої фізичної особи
Перелік банківських послуг (операцій)

1.2.

Підключення до системи «Клієнт-Банк»

1.3.

Абонентська плата за проведення операцій
з використанням системи «Клієнт-Банк»2

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

30,00 грн.

Попередньо або в день
підключення

1-й місяць не
Щомісяця, не пізніше
останнього операційного
стягується, з 2-го
дня звітного місяця
місяця 25,00 грн.
Операції, пов’язані з проведенням розрахунків Клієнтів у національній валюті
Входить у плату за відкриття
Зарахування безготівкових коштів на
та обслуговування поточного
поточний рахунок Клієнта
рахунку
Переказ коштів в операційний час3 в інші
банки (за один платіжний документ):
2.2.1. На паперових носіях
2.2.2. За допомогою системи «Клієнт-Банк»
Переказ коштів після операційного часу в
інші банки з 16.00 до 17.30
(за один платіжний документ):
2.3.1. На паперових носіях

або на умовах договірного
списання (передбачено
Правилами обслуговування
суб’єктів господарювання в
АТ «БАНК СІЧ»)

7,00 грн.
1,00 грн.

0,1% від суми;
мін. 10,00 грн.,
макс. 100,00 грн.

2.3.2. За допомогою системи «Клієнт-Банк»

0,1% від суми платежу;
мін. 5,00 грн.,
макс. 50,00 грн.

Переказ коштів в операційний час у межах
АТ «БАНК СІЧ» (за один платіжний документ)

Входить у плату за відкриття
та обслуговування поточного
рахунку

Щомісяця, не пізніше
останнього
операційного дня
звітного місяця

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

Операції, пов’язані з проведенням розрахунків Клієнтів в іноземній валюті
Купівля безготівкової іноземної валюти за
Входить у плату за відкриття та обслуговування поточного рахунку
заявами Клієнтів за гривню
Продаж безготівкової іноземної валюти за
заявами Клієнтів за гривню
Конверсійні операції в безготівковій
валюті (обмін однієї іноземної валюти на
іншу іноземну валюту)
ПЕРЕКАЗИ в іноземній валюті
Зарахування безготівкових коштів на
поточний рахунок Клієнта

Входить у плату за відкриття та обслуговування поточного рахунку
Входить у плату за відкриття та обслуговування поточного рахунку
Входить у плату за відкриття
та обслуговування поточного
рахунку

Проведення розрахунків Клієнтів зі
списання безготівкових коштів за всіма
видами рахунків:
4.2.

1) Переказ коштів на користь Клієнтів інших
банків в операційний час (з 9-00 до 16-00)
датою валютування поточним робочим днем
або після операційного часу (з 16-00 до 17-30)
датою валютування наступним робочим днем
(за одну операцію)
2) Переказ коштів на користь Клієнтів інших
3
банків після операційного часу датою
валютування поточним робочим днем (за
одну операцію)

4.3.

Підтвердження проведених платежів і
розслідування

4.4.

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

10,00 дол. США

В день проведення
розрахунків

10,00 дол. США
70,00 дол. США,
110,00 дол. США (понад
30 днів)

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

Попередньо,
або в день проведення
розрахунків

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

5.
5.1.

Операції, що пов’язані з касовим обслуговуванням Клієнтів
Видача готівкових коштів (банкноти)
(% від суми готівки):
5.1.1. За попереднім замовленням

0,7% від суми операції

У день проведення
операції сплачується
платником або
отримувачем коштів
згідно з договором
доручення

6.

5.1.2. Без попереднього замовлення4
1,5% від суми операції
Зарахування готівкових коштів Клієнтів на
Входить у плату за відкриття
власні поточні рахунки, відкриті в системі
та обслуговування
поточного рахунку
АТ «БАНК СІЧ»
Оформлення чекової книжки
У день оформлення
30,00 грн.
чекової книжки
(за один екземпляр на 25 сторінок)
Операції, пов’язані з наданням довідок/виписок по розрахунково-касовому обслуговуванню

6.1.

Надання довідки власникові поточного рахунку
при відкритті/закритті рахунку

5.2.
5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Надання довідок власникові поточного рахунку,
пов’язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням Клієнта
(за один вид інформації)
Надання довідки Клієнту про рух коштів по
поточному рахунку з роздруківкою помісячного
обороту (за один документ)
Відправлення повідомлень електронною
поштою, пов’язаних з уточненням платіжних
реквізитів, поверненням або відкликанням
розрахункового документа з банку одержувача
на підставі документа про відкликання,
пошуком загублених сум по запиту Клієнта (за
одне повідомлення)
Надання довідок, пов’язаних з розрахунковокасовим обслуговуванням Клієнтів, за формою,
наданою аудиторською фірмою (за одну
довідку)
Видача дублікатів касових, розрахункових та
інших документів, виписок з поточних рахунків,
у разі їх втрати Клієнтом
(за один календарний місяць)

Входить у плату за відкриття та
обслуговування поточного
рахунку

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

У день відкриття/
закриття рахунку

10,00 грн.

10,00 грн.

20,00 грн.

Попередньо або в день
відправлення
повідомлення

10,00 грн.,
в т.ч. ПДВ

Попередньо або в день
оформлення довідки

7,00 грн.

Попередньо або в день
видачі дублікатів

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

Додаткові послуги
30,00 грн.,
Попередньо або в день Платіжним дорученням
7.1. Продаж бланків простих та переказних
Клієнта або на умовах
надання послуги
векселів (за один документ)
в т.ч. ПДВ 5,00 грн.
договірного списання
8.
Проценти на щоденні залишки грошових коштів на Поточному Рахунку5 в національній валюті
7.

9.

До 5 000 000,00 грн.
0,5% річних
Сплачується Банком в
Від 5 000 000,01 грн. до 10 000 000,00 грн.
10% річних
Меморіальним ордером на
останній робочий день
рахунок клієнта
Від 10 000 000,01 грн. до 20 000 000,00 грн.
12% річних
місяця
5
20 000 000,00 грн. і більше
16,35% річних
Проценти на середньоденні залишки грошових коштів на Поточному Рахунку6 в іноземній валюті
До 2 000 000,00 доларів США
2 000 000,00 доларів США і більше
До 100 000,00 євро
100 000,00 євро і більше

0,25% річних
5,5% річних
0,1% річних
4,0% річних

Сплачується Банком в
останній робочий день
місяця

Меморіальним ордером на
рахунок клієнта

Примітки:
1
До Клієнтів відносяться: підприємства державної форми власності та підприємства, що мають у своєму статутному фонді державну частку
2
Абонентська плата за проведення операцій з використанням системи «Клієнт-Банк» за перший місяць обслуговування входить в плату за відкриття та
обслуговування поточного рахунку. З наступного місяця плата стягуються у розмірі 150,00 грн. щомісячно.
3
Виходячи із залишку на початок операційного дня, а вразі технічної можливості - з урахуванням коштів, які надішли на поточний рахунок клієнта протягом
операційного дня.
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.
4
Замовлення коштів здійснюється згідно з Правилами обслуговування суб’єктів господарювання в АТ «БАНК СІЧ» від 20 000,00 грн.
5
Для щоденних залишків в сумі 20 000 000,00 грн. і більше додатково до діючої ставки плюс 1,00% річних.
6
Банк має право щомісячно переглядати проценти на середньоденні залишки грошових коштів на Поточному Рахунку. Оновлені тарифи оприлюднюються на
сайті банку за адресою http://www.sichbank.com.ua/
АТ «БАНК СІЧ» має право здійснювати договірне списання з поточного рахунку Клієнта, згідно з Правилами обслуговування суб’єктів господарювання у
АТ «БАНК СІЧ», усіх несплачених у строк сум за виконання Банком операцій і надання послуг відповідно до даних Тарифів з оформленням меморіального
ордера.
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, сплачена за виконану операцію, у разі ануляції останньої поверненню не підлягає.

