ПАТ

„БАНК 3/4”

Тарифний пакет «ПРЕДСТАВНИЦТВО»
на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків
у національній валюті
вводяться в дію з 01 грудня 2011 року
рішення Тарифного Комітету протокол №36 від
„30” листопада 2011р.зі змінами, внесеними рішенням
Тарифного Комітету протокол №15/1 від «25» квітня
2014р.

Корпоративні клієнти
№

Послуги

та операції

1.

Щомісячна
плата
надання
послуг
розрахункового
обслуговування,
входять до пакету
(вартість пакету)*

за
з

Тариф
100,00 грн.

ПДВ
Без ПДВ

що

Порядок сплати
Щомісячно/
щоквартально в
останній робочий
день місяця/
кварталу

Тарифікація послуг пакету «ПРЕДСТАВНИЦТВО»
2. Поточні рахунки
2.1.

Відкриття поточного
рахунку:
 перший рахунок
 кожний наступний
рахунок

3.
3.1.

Без ПДВ

50.00 грн.

Без ПДВ

Разовий платіж
за кожний
рахунок

Платежі в національній валюті

Обслуговування по
системі ”ІнтернетБанкінг”
 за перший місяць



100.00 грн.

за другий та
наступні місяці

150.00 грн.

Без ПДВ

Разовий платіж

100.00 грн.

Без ПДВ

Щомісячний
платіж

4. Касове обслуговування
4.1.

Видача готівки з
поточного рахунку:
в національній валюті
в іноземній валюті
(згідно чинного
законодавства)

5.

1% від суми
Без ПДВ
1,3% від суми

Купівля /продаж/, конвертація

Оплата
одноразово у
день надання
послуги

іноземної валюти:
1

5.1.

Купівля іноземної валюти :

Без ПДВ

від 1,00$

0,5%
(мін 100,00 грн.)*

5.2.

Продаж іноземної валюти:
від 1,00$

Без ПДВ

0,2%
(мін 100,00 грн.)

5.3.

Конвертація іноземної
валюти

0,2%

Без ПДВ

*Конкретний розмір
комісії визначається
за домовленістю
сторін, про що
укладається
відповідний договір до
договору банківського
рахунку. (не
укладається, якщо
купівля ін. валюти
здійснюється по
мінімальному значенню
комісії) Комісія
утримується одноразово
у день надання послуги
від суми гривневого
еквіваленту купленої
валюти за курсом
операції
Оплата одноразово у
день надання послуги
від суми гривневого
еквіваленту проданої
валюти за курсом
операції

Оплата одноразово у
день надання послуги

6. Перекази в іноземній валюті
6.1.

Переказ коштів за дорученням клієнта на
користь клієнтів інших банків:

6.1.1

в доларах США
USD 35.00

від 1,00$
6.1.2

в ЄВРО
від 1,00 EUR

6.2.

*





Без ПДВ

За кожне доручення
+ комісія банкупосередника

EUR 40.00

Зміна/уточнення умов платежу, анулювання переказу, запит щодо
відправленого переказу
в банки США

USD 100.00

в банки Європи

EUR 100.00

Перелік
послуг,
«ПРЕДСТАВНИЦТВО»:



Без ПДВ

що

включені

до

вартості

Оплата у день
надходження запиту
(+ комісія банкакореспондента або
закордонного
банку)

тарифного

пакету

надання виписок по відкритих рахунках;
відправлення повідомлень про уточнення реквізитів платежу в національній
валюті електронною поштою за письмовою заявою клієнта;
надання довідок за письмовою заявою клієнта;
оформлення чекової книжки за заявою клієнта;
надання виписок про стан рахунку клієнта засобами мобільного зв’язку або
електронною поштою;
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внесення змін до юридичної справи клієнта, в т.ч.переоформлення карток із
зразками підписів;
Перерахування безготівкових коштів за дорученням клієнтів в інші
банківські установи: з використанням системи "Інтернет-Банкінг" та без
використання системи "Інтернет- Банкінг";
переказ безготівкових коштів в національній валюті в післяопераційний час
через ЦРП, в тому числі по системі „Інтернет Банкінг”;
переказ безготівкових коштів в національній валюті за рахунок зовнішніх
поточних надходжень.

Умови тарифного пакету «ПРЕДСТАВНИЦТВО»
1. Банківські послуги на умовах тарифного пакету «ПРЕДСТАВНИЦТВО»
надаються клієнтам банку постійним представництвам юридичних
осіб-нерезидентів (рахунки типу «П»);
2. Умови тарифного пакету «ПРЕДСТАВНИЦТВО» є дійсними як для нових
клієнтів, так і для клієнтів, які вже мають відкриті поточні
рахунки у Банку (з такими клієнтами укладається додаткова угода
до договору банківського рахунку);
3. Нарахування та стягнення абонентської плати при обслуговуванні за
тарифним пакетом «ПРЕДСТАВНИЦТВО» здійснюється Банком в останній
робочий день кожного місяця за умови, що у розрахунковому періоді
були наявні будь-які дебетові/кредитові операції по
поточному
рахунку, що ініціювались клієнтом;
4. Інші банківські послуги, що не входять до вартості тарифного
пакету «ПРЕДСТАВНИЦТВО», надаються клієнтам на умовах загальних
тарифів, що діють у Банку на момент надання послуги.
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