Дата введення в дію тарифів: «16» вересня 2019 року
ТАРИФИ НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ
(КРІМ КАРТКОВИХ) ФІЗИЧНИХ ОСІБ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
Всі комісії сплачуються у гривнях по курсу Національного банку України на момент здійснення операції
ТЕРМІН ТА
№
ПОРЯДОК
ОПЕРАЦІЯ (ПОСЛУГА)
ТАРИФ
ПДВ
З/П
СПЛАТИ,
ПРИМІТКИ
1.

Операції з відкриття, закриття рахунку:
Відкриття поточного рахунку в національній
валюті
Відкриття поточного рахунку в доларах США,
євро, російських рублях

100 грн., за кожний окремий
рахунок

без
ПДВ

1.3.

Закриття поточного рахунку

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

1.4.

Підключення до системи «Клієнт-Банк»

75 грн.

без
ПДВ

1.5.

Абонентська плата за проведення операцій з
використанням системи «Клієнт-Банк», у разі
користування

1-й місяць не стягується,
з 2-го місяця 75 грн.

без
ПДВ

Попередньо або в
день підключення
Щомісяця, не
пізніше
останнього
операційного дня
звітного місяця

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

0,8%

без
ПДВ

Від зарахованої
суми на дату
здійснення
операції

0,5%

без
ПДВ

0,5%

без
ПДВ

1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Зарахування коштів на поточний рахунок:
При безготівковому надходженні коштів на
рахунок у національній валюті
При безготівковому надходженні коштів на
рахунок у доларах США, євро, російських рублях
При готівковому надходженні коштів на рахунок
у доларах США, євро, російських рублях
При безготівковому надходженні на рахунок
коштів, які надійшли через системи грошових
переказів Western Union, MoneyGram, Welsend
При безготівковому надходженні на рахунок
відсотків та суми вкладу за власними вкладними
рахунками клієнтів, відкритими в АТ "БАНК
СІЧ"
При безготівковому надходженні коштів на
рахунок у національній валюті від продажу
іноземної валюти з інших рахунків власника
рахунку
При безготівковому надходженні кредитних
коштів на рахунок в національній валюті за
кредитними договорами, укладеними власником
рахунку в АТ «БАНК СІЧ»
При готівковому надходженні коштів на рахунок
у національній валюті

2.8.

При готівковому надходженні коштів на рахунок
у національній валюті для подальшої купівлі
ОВДП

2.9.

При безготівковому надходженні коштів від
надання особистого кредиту на рахунок у
національній валюті від АТ «Альфа-Банк»

3.
3.1.
3.2.
4.

В день відкриття
поточного
рахунку

Від 0,00 грн. до 1 000 000 грн. 0%
Від 1 000 000,01 - 0,5%

Видача готівки з поточного рахунку:
Видача готівкових коштів з рахунку в
національній валюті
Видача готівкових коштів з рахунку в доларах
США, євро, російських рублях
Переказ коштів з поточного рахунку:

Від суми на дату
здійснення
операції
Від суми на дату
здійснення операції

4.1.

Переказ коштів з рахунку в національній валюті:

4.1.1.

На рахунки, які відкриті в інших українських
банках

4.1.2.

На рахунки, які відкриті в АТ "БАНК СІЧ"

4.2.

На рахунки, які відкриті в АТ "БАНК СІЧ"

4.2.2.

У доларах США на рахунки, які відкриті в інших
банках:
 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)

4.2.4.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

без
ПДВ

Від суми переказу
на дату здійснення
операції

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

-

-

без
ПДВ

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

Переказ коштів з рахунку в іноземних валютах:

4.2.1.

4.2.3.

0,5% мінімум 5 грн., максимум
500 грн.

Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

15,00 USD
0,2% від суми операції,
мін. 10,00 USD,
макс. 100,00 USD
2% мінімум 25 EUR

В євро на рахунки, які відкриті в інших банках
У російських рублях на рахунки, які відкриті в
2% мінімум 1000 RUB
інших банках
Відкликання (повернення) переказу (комісія за здійснення переказу не повертається):
До зарахування на рахунок отримувача який
Входить у вартість відкриття
відкрито в АТ "БАНК СІЧ" - в національній
поточного рахунку
валюті
До зарахування на рахунок отримувача в іншому
банку, що обслуговує отримувача, згідно із
50 грн.
запитом клієнта до настання дати валютування - в
національній валюті
До зарахування на рахунок отримувача який
без
100 грн.
відкрито в АТ "БАНК СІЧ" - в іноземній валюті
ПДВ
До зарахування на рахунок отримувача в іншому
банку, що обслуговує отримувача, згідно із
100 USD
запитом клієнта до настання дати валютування та
за згодою банку отримувача - в іноземній валюті
Надання довідок власнику рахунку:
Про операції/залишки коштів на поточному
рахунку українською мовою
без
100 грн.
ПДВ
Про операції/залишки коштів на поточному
рахунку англійською мовою
Входить у вартість відкриття
Про закриття рахунку
поточного рахунку
За індивідуальним запитом Клієнта (не
без
пов’язаних з розрахунково-касовим
200 грн.
ПДВ
обслуговуванням Клієнта).
Оформлення довіреності на право розпорядження
в т.ч.
99 грн.
коштами на рахунку
ПДВ
до 50 тис. грн. - 0,25%
від 50 тис. грн. - 0,2%
від 100 тис. грн. - 0,15%
від 300 тис. грн. - 0,1%

8.

Купівля/продаж іноземної валюти на МВРУ

9.

Відсотки на щоденний залишок на поточному рахунку:
до 9 999,99 грн.
10 000,00 -19 999,99 грн.
20 000 - 49 999,99 грн.
50 000 - 99 999,99 грн.
100 000,00- 499 999,99 грн.
500 000,00 грн. і більше

без
ПДВ

-

За кожний запит

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

За кожну довідку

За кожну довідку
За кожну
довіреність
В день надання
послуги; від суми
гривень,
отриманих за
продану валюту,
або сплачених за
куплену валюту

2%
3%
4%
5%
6%
8%
2

* 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.
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