Додаток 2
До Протоколу Тарифного комітету
№ 33 від 06.11.2018
Тарифи за документарними операціями (гарантії)в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
№ п/п
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.2.1

2.3.

2.3.1.

2.3.2

Розмір тарифу в залежності від валюти Гарантії*
UAH
USD/EUR
RUB
За встановлення ліміту надання гарантій (в рамках продукту Гарантійна лінія)
Встановлення ліміту надання
min 40
min 1000 грн.
min 3000 RUB
гарантій
USD/EUR
Назва послуги

Перегляд раніше встановленого
ліміту надання гарантій

Відповідно до рішеня Кредитного комітету АТ
«АЛЬПАРІ БАНК»

База
нарахування
за вставновлення
ліміту
за кожну
операцію (від
суми Гарантії)

Порядок сплати
Одноразово.
Сплачується в
національній валюті
(по курсу
Національного банку
на день оплати).

За надання Гарантії:
За надання Гарантії (у т.ч. в раках затвердженого ліміту надання гарантій), в залежності від суми та виду забезпечення:
За надання забезпеченої
min 0,5%,
min 0,5%,
Гарантії (під заставу майнових
min 0,5%,
(min 20,00
(min 1500,00
прав на депозит в АТ
(min 600,00 грн)
USD/EUR)
RUB)
«АЛЬПАРІ БАНК»)
Одноразово.
За надання забезпеченої
min 1,0%,
min 1,0%,
min 1,0%,
Сплачується в
Гарантії (окрім майнових прав
(min 40,00
(min 3000,00
(min 600,00 грн)
національній валюті
на депозит)
USD/EUR)
RUB)
від суми Гарантії
(по курсу
За надання тендерної гарантії в
Національного банку
рамках стандарту продукту
на день оплати).
min 1,5%,
min 1,5%,
Тендерна гарантія для
min 1,0%,
(min 60,00
(min 4500,00
корпоративних клієнтів АТ
(min 600,00 грн)
USD/EUR)
RUB)
«АЛЬПАРІ БАНК» (окрім
покритих гарантій)
За надання гарантії виконання
Одноразово при
умов
укладанні Договору.
договору/платежу/повернення
min 2,0%,
min 1,5%,
від суми Гарантії, Сплачується в
авансового платежу в рамках
min 1,0%,
(min 100,00
(min 9000,00
за кожен рік дії
національній валюті
стандарту продукту Тендерна
(min 1000,00 грн)
USD/EUR)
RUB)
Гарантії
(по курсу
гарантія для корпоративних
Національного банку
клієнтів АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
на день оплати).
(окрім покритих гарантій)
За надання гарантії в рамках
стандартів продуктів
Одноразово.
"Банківська гарантія для
Сплачується в
min 1,0% (min
корпоративних клієнтів АТ
min 1,0%
min 1,0% (min
національній валюті
100,00
від суми Гарантії
«АЛЬПАРІ БАНК» та
(min 1000,00 грн)
9000,00 RUB)
(по курсу
USD/EUR)
"Гарантійна лінія для
Національного банку
корпоративних клієнтів АТ
на день оплати).
«АЛЬПАРІ БАНК»
За надання покритої Гарантії (розміщення коштів на рахунку грошового покриття 2602 в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»):
Одноразово.
Сплачується в
min 0,5%,
min 0,5%,
min 0,5%,
національній валюті
За надання покритої Гарантії
(min 20,00
(min 1500,00
від суми Гарантії
(min 500,00 грн)
(по курсу
USD/EUR)
RUB)
Національного банку
на день оплати).
В рамках стандартів продуктів Тендерна гарантія для корпоративних клієнтів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та Банківська гарантія для
корпоративних клієнтів АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (при надходженні грошового покриття після укладання Договору про надання гарантії):
від суми Гарантії.
Одноразово, при
За укладання Договору про
Нараховується в
укладанні Договору.
надання банківської гарантії
min 1,5%,
min 1,5%,
національній
Сплачується в
min 1,0%,
(тендерна гарантія та/або
(min 60,00
(min 4 500,00
валюті
національній валюті
(min 1000,00 грн)
гарантія виконання умов
USD/EUR)
RUB)
(по курсу
(по курсу
договору).
Національного
Національного банку
банку на день
на день оплати).
нарахування).
За надання Гарантії на користь Бенефіціара Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту (ІАТА):
Одноразово.
Сплачується в
За надання Гарантії на користь
від суми Гарантії. національній валюті
Бенефіціара Міжнародної
min 0,225%,
в день укладання
Асоціації Повітряного
Договору про
Нараховується в
Транспорту (ІАТА)
надання банківської
національній
гарантії
валюті
(по курсу
За обслуговування Договору
Щомісячно до 5-го
Національного
про надання банківської
min 0,225%,
числа, починаючи з
банку на день
гарантії, виданої на користь
(щомісячно,
місяця наступного з
нарахування)
Бенефіціара Міжнародної
всього 11
дати укладання
Асоціації Повітряного
платежів)
Договору про
Транспорту (ІАТА)
надання банківської
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гарантії.
Сплачується в
національній валюті
протягом терміну дії
Договору (згідно
графіку - 11
платежів)
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
3.
3.1.

За надання Гарантії туроператорам та турагентам (сума гарантії - відповідно до умов продукту):
За надання гарантії
180 EUR
туристичному оператору
За надання гарантії
туристичному оператору, що
надає послуги виключно з
90 EUR
за гарантію
внутрішнього та в'їзного
туризму
За надання гарантії
50 EUR
туристичному агенту
Внесення змін до умов Гарантії
за кожну
Відповідно до рішеня Кредитного комітету АТ
Збільшення суми Гарантії
операцію (від
«АЛЬПАРІ БАНК»
суми Гарантії)

3.2.

Інші зміни до умов Гарантії

4.

Інші операції

300 грн.

15 USD/EUR

4.1.

Надання дублікату оригіналу
Гарантії

5.

Робота з Державним реєстром обтяжень рухомого майна (ДРОРМ):

5.1.

Внесення до Державного
реєстру обтяжень рухомого
майна запису, змін і додаткових
відомостей до запису

5.2.

500 грн.

20 USD/EUR

100 грн.
(у т.ч. ПДВ)

900 RUB

1500 RUB

за кожну
операцію

за кожну
операцію

За кожне
внесення запису
та/або змін та/або
додаткових
відомостей

Отримання витягу з
Державного реєстру обтяжень
Входить до комісії за надання гарантії
рухомого майна
* Мінімальний розмір тарифів, якщо інше не передбачено рішенням уповноваженого органу банку.

Одноразово.
Сплачується в
національній валюті
(по курсу
Національного банку
на день оплати).

Одноразово.
Сплачується в
національній валюті
(по курсу
Національного банку
на день оплати).
Одноразово.
Сплачується в
національній валюті
(по курсу
Національного банку
на день оплати).
Сплачується в день
підписання з
клієнтом договору
гарантії/ договорів
застави
-

