ПАТ „БАНК 3/4”
Тарифний пакет «ЕКСПОРТЕР»
на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків
Корпоративні клієнти
Затверджено рішенням Тарифного Комітету протоколу
№5 від «19» лютого 2015р. зі змінами, внесеними
рішенням Тарифного Комітету протокол №20 від «12»
грудня 2016р.

1.Платежі в національній валюті
Перерахування безготівкових
коштів в після операційний час
Не тарифікується
через ЦРП(в тому числі по
системі „Інтернет –Банкінг”)
Перерахування безготівкових
від загальної суми
1.2.
коштів через ЦРП (включаючи
коштів,
0,05% (мін. 10 грн.,
видачу готівки)за рахунок
Без ПДВ
перерахованих
макс. 100 грн.)
поточних надходжень клієнтів
протягом дня за
через ЦРП (включаючи
рахунок поточних
надходження
надходжень (*)
готівкових коштів)
(*)За поточними рахунками клієнтів з відкритими лімітами овердрафту комісія нараховується від суми перевищення
перерахувань безготівкових коштів через ЦРП (включаючи видачу готівки) над невикористаним встановленим
лімітом овердрафту.
2. Касове обслуговування
Видача готівки з поточного
2.1.
рахунку:
Оплата одноразово у
день надання послуги
в національній валюті
0,3% від суми
Без ПДВ
Оплата одноразово у
в іноземній валюті
(згідно чинного законодавства)
день надання послуги
0,3% від суми
від суми гривневого
еквіваленту виданої
ін. валюти
3. Купівля /продаж/, конвертація іноземної валюти
Купівля іноземної валюти :
3.1.
Оплата одноразово у
0,1%
 До 999 999,99 у.о
день надання послуги
(мін. 1000 грн.)
(включно)
від суми гривневого
Без ПДВ
еквіваленту купленої
0,01%
 1 000 000,00 у.о. і більше
валюти за курсом
операції
Продаж іноземної валюти:
3.2.
 до 100 000,00 у.о.
Оплата одноразово у
(включно)
день надання послуги
 100000,01Без ПДВ
від суми гривневого
499 999,99 у.о.
0,01%
еквіваленту проданої
 500 000,00 валюти за курсом
999 999,99 у.о.
операції
 1 000 000,00 у.о. і більше
1.1.

Умови тарифного пакету «ЕКСПОРТЕР»:
1. Обслуговування на умовах тарифного пакету «ЕКСПОРТЕР» пропонується Банком для нових
корпоративних клієнтів, які планують у майбутньому відкрити поточні рахунки у валюті та
здійснювати експортні – імпортні операції (з такими клієнтами укладається додаткова угода до
договору банківського рахунку).
2. Інші банківські послуги, що не входять до тарифного пакету «ЕКСПОРТЕР», надаються клієнтам
на умовах загальних тарифів, що діють у Банку на момент надання послуги.

