Додаток 1
Затверджено рішенням
Тарифного комітету АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
20 червня 2019 року протокол № 22

ТАРИФИ АТ «АЛЬПАРІ БАНК» на розрахунково-касове обслуговування
ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ
НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

(редакція діє з 21.06.2019р.)

№ з/п
1

НАЗВА ПОСЛУГИ
2
За оформлення тарифного пакету під час відкриття рахунку

1.

3

ПДВ
4

100,00 грн.

без ПДВ

сплачується в день відкриття рахунку

входить у вартість
послуги п.1.

без ПДВ

сплачується в день відкриття рахунку

50,00 грн.

без ПДВ

сплачується в день відкриття рахунку за
кожний рахунок

100,00 грн.

без ПДВ

max 300,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожний рахунок не пізніше
дня закриття рахунку (ів)
сплачується за кожний рахунок, але не
більше залишку коштів за рахунком, не
пізніше дня закриття рахунку (ів)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

(в т.ч. з підключенням до системи «Клієнт-Банк», за наявності відповідної угоди)

2.

Відкриття поточного рахунку з наданням довідки про відкриття рахунку :

2.1.

першого поточного рахунку (в одній валюті) або в декількох валютах
одночасно

2.2.

кожного наступного поточного рахунку (в кожній валюті окремо)

3.

Закриття рахунку :

3.1.

за ініціативою Клієнта (з наданням довідки про закриття рахунку (-ів)

3.2.

за ініціативою Банку або ліквідатора Клієнта за умовами укладених договорів

4.

Ведення рахунку (з наданням щоденної виписки) :

1

150,00 грн.

без ПДВ

max 150,00 грн.

без ПДВ

4.1.

Обслуговування діючого рахунку / тарифного пакету

4.2.

Обслуговування недіючого рахунку

5.

Обслуговування рахунку Клієнта за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк»:

5.1.

підключення додаткового робочого місця до системи "Клієнт-Банк"

50,00 грн.

без ПДВ

5.2.

повторне підключення до системи "Клієнт-Банк" після її відключення

50,00 грн.

без ПДВ

6.

Переказ коштів в операційний час в національній валюті:

6.1.

в межах АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

6.2.

за межі АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

2

сплачується за звітний місяць (щомісячна
комісія) у разі наявності дебетової операції,
крім оплати комісійних винагород банку, з
дня проведення першої дебетової операції за
рахунком та протягом звітного місяця, але не
пізніше останнього робочого дня
сплачується починаючи з дня настання таких
обставин, щомісячно. Якщо залишок коштів
на рахунку менше, ніж тарифна комісія
встановлюється у розмірі залишку на
недіючому рахунку.

сплачується в день підключення за кожне
робоче місце
сплачується не пізніше дня підключення,
незалежно від кількості рахунків одного
Клієнта

за паперовими / електронними платіжними документами

входить у вартість
послуги п.4.1.

за паперовими платіжними документами
за електронними платіжними документами ("Клієнт-Банк")

3

7.

Переказ коштів в післяопераційний час в національній валюті

7.1.

в межах АТ "АЛЬПАРІ БАНК"

7.2.

за межі АТ "АЛЬПАРІ БАНК"

8.

Переказ коштів в іноземній валюті в операційний час :

8.1.

у USD (доларах США) та інших валютах (окрім у EUR (євро) та у RUB
(російських рублів)

8.2.

у EUR (євро)

8.3.

у RUB ( російських рублях)

9.

Купівля/продаж іноземної валюти

9.1.

Купівля іноземної валюти

1

КОМЕНТАР
5

25,00 грн.

без ПДВ

3,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожний переказ в день
здійснення переказу
сплачується за кожний переказ в день
здійснення переказу

без ПДВ

сплачується за кожний переказ в день
здійснення переказу

входить у вартість
послуги п.4.1.
0,10%
(min 20,00 грн. - max
200,00 грн.)
4

розрахунок комісії здійснюється в національній валюті України за курсом НБУ в день
списання коштів для переказу з рахунку Клієнта

0,15%
(min 30 USD - max 150
USD)
0,15%
(min 30 EUR - max 150
EUR)
0,15%
(min 1000 RUB - max
5000 RUB)

без ПДВ

сплачується за кожний переказ

без ПДВ

сплачується за кожний переказ

без ПДВ

сплачується за кожний переказ

комісія від суми гривень, витрачених на купівлю/отриманих від продажу, разова комісія

0,25%
(min 100,00 грн.)

без ПДВ

сплачується в день здійснення операції

Діючим вважається рахунок, за яким один раз на 3 (три) місяці проводиться одна з таких операцій ініційована клієнтом: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг, безготівкове перерахування коштів.

2

Недіючим вважається рахунок, за яким протягом 3 (трьох) повних та більше місяців (розрахунковий період) не проводилась хоча б одна з таких операцій: зарахування коштів, зняття готівки, безготівкова оплата товарів та послуг,
безготівкове перерахування коштів (крім зарахування процентів, безспірного стягнення коштів на підставі платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) та списання комісій Банком) – аналізується остання операція за рахунком
і тривалість розрахункового періоду ( береться кожна 1-ша дата місяця розрахункового періоду та кожна остання дата місяця розрахункового періоду).

3
4

Списання комісії здійснюється з 20 переказу, проведеного за дебетом рахунку, при чому до 20 переказу комісія входить у вартість послуги п.4.1.
Додатково, у разі наявності, з рахунку Клієнта утримується комісія третіх банків, яка розраховується в національній валюті по курсу НБУ на дату здійснення списання такої комісії з коррахунку АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

\
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№ з/п
1

НАЗВА ПОСЛУГИ
2

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

3

ПДВ
4

КОМЕНТАР
5

9.2.

Продаж іноземної валюти

0,10%
(min 100,00 грн.)

без ПДВ

сплачується в день здійснення операції

10.

Обмін (конвертація) однієї безготівкової валюти в іншу

0,25%
(min 100,00 грн.)

без ПДВ

сплачується від суми гривневого еквіваленту
валюти, що заявлена на обмін (конвертацію)
в день здійснення операції

11.

Касове обслуговування при видачі готівки :

11.1.

при попередньому замовленні

без ПДВ

сплачується в день отримання готівки

без ПДВ

сплачується в національній валюті України
за курсом НБУ на день отримання готівки

до 50 000,00 грн.
національна валюта

0,90%
(min 100,00 грн.)

від 50 000,01 грн. до 100 000,00 грн.

1,00 %

від 100 000,01 грн.

1,30%

іноземна валюта

1,30%

без попереднього замовлення

11.2.

національна валюта /
іноземна валюта

до 50 000,00 грн. 5

діє тариф п.11.1.

від 50 000,01 грн. 5

1,50%

без ПДВ

сплачується в національній валюті України
за курсом НБУ на день отримання готівки

сплачується в день отримання готівки

11.3.

за замовленим Клієнтом номіналом

2,30%

без ПДВ

сплачується в день отримання готівки

11.4.

відмова Клієнта від одержання попередньо замовленої суми готівкових
5
коштів
в сумі більше за 50 000,01 грн.

0,15%

без ПДВ

сплачується від суми не отриманої Клієнтом
за попередньою заявкою в день відмови

Інші послуги
відкликання платіжного документа Клієнта до настання дати його
валютування
запит/повернення/уточнення рахунку та/або коду отримувача переказу в
національній валюті за ініціативою Клієнта після здійснення операції,
проведення розслідування щодо відправлених платежів по запиту Клієнта
запит на повернення/зміна умов переказу/уточнення реквізитів
(додаткових реквізитів) переказу в іноземній валюті за ініціативою
клієнта після здійснення операції , проведення розслідування щодо
відправлених платежів по запиту Клієнта

30,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожний документ в день
отримання заяви про відкликання

100,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожний документ в день
отримання запита

70 EUR

без ПДВ

сплачується в національній валюті України
за курсом НБУ на день здійснення запиту

12.4.

оформлення чекової книжки

100,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожну чекову книжку в день
оформлення

12.5.

надання дублікатів (копій) документів за запитом Клієнта, що містяться в
справі з юридичного оформлення рахунку / кредитної справи Клієнта

30,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожну окрему копію
документа в день отримання запиту

12.7.

Надання довідок про розрахунково-касове обслуговування рахунку:

12.7.1.

без оборотів, в т.ч. про стан рахунків
з оборотами до трьох місяців або про стан заборгованості за кредитом,
інші довідки за кредитними операціями в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
з оборотами більше трьох місяців по рахункам клієнта, крім кредитних

50,00 грн.

без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожну довідку в день
звернення про надання довідки
сплачується за кожну довідку в день
звернення про надання довідки

150,00 грн.

без ПДВ

50,00 грн.

без ПДВ

12.
12.1.
12.2.

12.3.

12.7.2.
12.7.3.

термінові довідки (в день отримання запиту від Клієнта)

12.7.4.

(додаткова комісія до пунктів п.12.7.1-12.7.3.)

відшкодування плати за внесення до ДРОРМ записів

12.7.5.

за письмовим дозволом Клієнта, у формі відповіді на запит іншого банку
про фінансові операції Клієнта АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та його учасників (у
т.ч. виписки за його поточними рахунками), або за самостійним
письмовим зверненням Клієнта на передачу інформації до іншого
уповноваженого банку
при переведенні валютного контракту в інший уповноважений банк
на обслуговування з письмово дозволу Клієнта
Розгляд документів і направлення інформації до АІС «Е-ліміт» для
здійснення валютної операції

12.7.6.

12.7.7.
13.

Нарахування процентів на залишки

14.

5

фактично понесені
Банком витрати

додатково
нараховується

ПДВ

сплачується за кожну довідку в день
звернення про надання довідки
сплачується за кожну довідку в день
звернення про надання довідки
утримується в день понесення Банком таких
витрат

100,00 грн.

без ПДВ

сплачується я за кожну відповідь в день
отримання дозволу

500,00 грн.

без ПДВ

сплачується за кожну довідку в день
отримання дозволу

500,00 грн.

в т. ч.
ПДВ

0,00%

сплачується за кожний пакет в день
отримання документів на розгляд

здійснюється в останній день поточного місяця за звітний,
зарахування процентів клієнту на поточний рахунок
здійснюється починаючи з першого робочого дня місця
наступного за звітним, річна ставка

або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених НБУ на день проведення операції.

\
Сторінка 2 із 2

