
№ Операція Вартість послуги Коментар Нарахування ПДВ

1.1.
За оформлення  тарифного пакету "БЕЗЛІМІТ 

VIP"  
200,00 грн.

Одноразово в готівковій 

або безготівковій формі в 

день відкриття рахунку

без ПДВ

1.2.  Відкриття  поточного рахунку Входить у вартість зг. п. 1.1.  -

-

1.3.    Закриття поточного рахунку Входить у вартість зг. п. 1.1.  -

1.4.
Нарахування відсотків по залишку на поточному 

рахунку 
Не нараховуються - -

1.5. Незнижуваний залишок коштів Відсутній - -

2.1.
Безготівкове зарахування коштів на поточний 

рахунок
Входить у вартість зг. п. 1.1.  - -

2.2.
Переказ коштів на поточні рахунки клієнтів за 

межі  АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
0,5%,  min  10 грн. , max  500 грн.

за 1 платіжне доручення, 

сплата одночасно з 

проведенням операції

без ПДВ

2.3.
Переказ коштів на поточні рахунки клієнтів в 

межах  АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
0,25%, max  200 грн. 

за 1 платіжне доручення, 

сплата одночасно з 

проведенням операції

без ПДВ

2.4.

Приймання готівки  для зарахування на власний 

поточний рахунок відкритий в АТ "АЛЬПАРІ 

БАНК"

Входить у вартість зг. п. 1.1.  - -

3.1.

Видача готівки, яка надійшла в безготівковій 

формі на рахунок фізичної особи з рахунків 

фізичних або юридичних осіб  

До 1 000 000,00 грн.

Від 1 000 000,01 грн. до 3 000 000,00 грн.

Від 3 000 000,01 грн. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на рівні  1,00 %  min 15,00грн.

на рівні 0,55%

на рівні 0,4% 

Готівковими коштами 

або меморіальним 

ордером при проведенні 

операції

без ПДВ

 3.2.
Видача готівки, яка була внесена готівкою через 

касу банку
Входить у вартість зг. п. 1.1.  - -

4.1.

Видача щоденних виписок про стан 

рахунків,надання дублікатів виписок з рахунків 

клієнтів, надання довідок про відкриття/закриття, 

наявність рахунків,підтвердження залишків 

коштів на рахунках, оформлення документів  

(платіжного доручення) в національній валюті на 

паперовому носії 

Входить у вартість зг. п. 1.1.  - -
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4. Видача Довідок / виписок,  оформлення документів  (платіжного доручення) в національній валюті на паперовому носії, інші послуги

 1. Відкриття та закриття поточного рахунку фізичної особи в національній валюті

3. Видача готівки

2. Операції з проведення розрахунків Клієнтів по поточних рахунках фізичних осіб в національній валюті

редакція діє з 01.08.2019р. 



