"Затверджено" Рішенням Правління від 11 жовтня 2016 року,
Пастонова №16, вступає в силу з 25 жовтня 2016

ЗАГАЛЬНІ ТАРИФИ БАНКУ
ПОСЛУГИ БАНКУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ
№

Послуги та операції банку

Вартість послуги (операції)

ПДВ

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1.1
1.2

Відкриття першого рахунку в національній/іноземній валюті
Відкриття кожного наступного рахунку в національній/іноземній валюті

1.3

50,00 грн.
20,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Відкриття рахунку для зарахування коштів від Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

тариф не передбачено

-

1.4

Вартість підключення до дистанційного обслуговування в системі"КлієнтБанк"

тариф не передбачено

-

1.5

Щомісячна плата за дистанційне обслуговування в системи "Клієнт-Банк"
тариф не передбачено
200,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

40,00 грн.

без ПДВ

20,00 грн.
30,00 грн.
50,00 грн.
200,00 грн.
160,00 грн.

без
без
без
без
без

- по 1-му рахунку в розрізі однієї валюти

50,00 грн.

без ПДВ

- по 2-х і більше рахунках в розрізі кожної валюти

75,00 грн.

без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

300,00 грн.

без ПДВ

10,00 грн.

без ПДВ

не передбачено

-

- у місяці, в якому було підключено систему "Клієнт-Банк"
- кожний наступний місяць
1.6

Підключення до системи дистанційного обслуговування в результаті заміни версії
ключів системи “Клієнт-Банк” або в результаті усунення неполадок, які виникли з
вини клієнта

1.7

Видача виписки по рахункам:

1.7.1

видача виписки в національній або іноземній валюті після здійснення операції

1.7.2
1.7.3

видача виписки в іноземній валюті повторно на запит клієнта
видача дублікатів виписки та додатків до неї:
в національній валюті за 2 тижні
в національній валюті за 1 місяць
в національній валюті за період від більше 1-го і до 6 місяців
в національній валюті від 6 місяців
в іноземній валюті за період
Видача довідок:
по розрахунково-касовому обслуговуванню (про відкриття/залишок/закриття рахунку
тощо):

1.8
1.8.1

1.8.2

про рух, надходження, перерахування коштів за період
по розрахунково - касовому обслуговуванню щодо зовнішньоекономічної діяльності
клієнтів
по розрахунково - касовому обслуговуванню, що пов'язані з аудиторською
перевіркою

1.8.3
1.8.4
1.9

Видача дублікату квитанції з оплати платежу від юридичної особи, за одну копію

1.10

Оплата за залишки в залежності від середньоденних залишків на поточному
рахунку протягом місяця, % річних

1.11

Надання виписок з рахунків клієнта за допомогою засобів електронного зв'язку (SMS - banking):

ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

- щомісячна абонплата

20,00 грн.

без ПДВ

- за 1 повідомлення

0,50 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

Закриття рахунку (рахунків) в національній або іноземній валюті, за всі рахунки в
рамках тарифного пакету:

1.12

-

за рішенням виконавчих органів або при реорганізації суб’єкта підприємницької
діяльності

- з ініціативи клієнта

1.13

Розрахункове обслуговування недіючого рахунку

1

тариф не передбачено

1

200 грн., щомісячно

без ПДВ

'«недіючим вважається рахунок, по якому вродовж останніх 360 днів Клієнтом не проводилось жодних операцій. Якщо залишку на рахунку
недостатньо для списання комісії, її розмір встановлюється в розмірі залишку на рахунку

2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
2.1

Зарахування коштів на поточний рахунок у національній або іноземній валюті

тариф не передбачено

-

2.2
2.3
2.4

Проведення платежів клієнтів у національній валюті в межах АТ "АЛЬТБАНК"
Проведення платежів клієнтів в іноземній валюті в межах АТ "АЛЬТБАНК"
Проведення платежів в національній валюті в інший банк в операційний час:
- з використанням системи "Клієнт-Банк"
- з використанням паперового платіжного документу

10,00 грн.
30,00 USD*

без ПДВ
без ПДВ

10,00 грн.
10,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

2.5

Проведення платежів в національній валюті в інший банк після операційного часу
(проведення 1 платіжного документа)

10,00 грн.

без ПДВ

2.6

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (крім RUB)*

0,2 % **
мін 50,00 макс 200,00

без ПДВ

2.7

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (RUB)*

0,2%**
мін 200,00 макс 6 000,00

без ПДВ

2.8

Проведення термінового платежу клієнта в іноземній валюті (додатково до
звичайного тарифа), у валюті переказу (всі валюти крім RUB/ RUB)*

30/500

без ПДВ

5,00 грн.
25,00 грн.
10,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

за фактом витрат

крім того ПДВ

2.9

2.10
2.11

2.12

Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта:
- в національній валюті
- в іноземній валюті
Розрахункові операції платіжними вимогами-дорученнями, за пакет
Компенсація витрат банку на день відправки документів до виконуючого банку
(кур’єрська пошта)

Ануляція платежу/повторне прийняття/зміна реквізитів/запити (за запит)/розшук платежу за заявою клієнта (за платіж)/
повернення помилково зарахованої суми (комісія стягується з суми надісланого платежу)
- в національній валюті
- в іноземній валюті

2.13

Розрахункове обслуговування поточних рахунків нерезидентів - інвесторів у
національній валюті України (за наявності операцій по рахунку) /щомісяця/

50,00 грн.

без ПДВ

500,00 грн.**

без ПДВ

400,00 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

2,0%
2,0%, мін. 20,00 грн.
20,00 грн.
20,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
у т.ч.ПДВ

тариф не передбачено
10,00 % від суми

без ПДВ
без ПДВ

0,1 % від суми

без ПДВ

3. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
3.1

Внесення готівкових коштів у національній або іноземній валюті

3.2

Видача готівкових коштів

- з рахунку клієнта в національній валюті (в т.ч. по чеку)
- з рахунку клієнта в іноземній валюті(долари США, євро, рублі РФ)
3.3
Оформлення грошової чекової книжки (25 аркушів)
3.4
Продаж клієнту бланків векселів (за 1 шт.):
Обмін не придатних до обігу (старих та деформованих) грошових білетів і монет
3.5
національної валюти на придатні до обігу грошові білети (монети)
- національна валюта
- іноземна валюта
Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот
3.6
(монет) національної валюти
4. БІРЖОВІ ТА КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
4.1
Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР (крім НВК):
- до 100 тис. грн.
- 100 - 500 тис. грн.
- понад 500 тис.грн.
- обов’язковий продаж валюти
4.2
Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР (НВК):
Заповнення на прохання клієнта заяви на конверсію/купівлю/продаж валюти на
4.3
УМВР

0,5% від суми в гривні
0,4% від суми в гривні
0,3% від суми в гривні
0,1 % від суми в гривні
0,5% від суми в гривні
25,00 грн.

без
без
без
без
без

ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

без ПДВ

за домовленістю сторін
4.4
без ПДВ
Комісія за термінове виконання доручення клієнта з купівлі/продажу валюти на УМВР
(з урахуванням витрат банку)
Конверсія (в т.ч. з позичкового рахунку) безготівкових коштів між валютами 1 групи
0,5 % від суми конверсії / в гривні
4.5
без ПДВ
згідно з класифікатором іноземних валют НБУ
по курсу НБУ/
4.6
без ПДВ
Авансове зарахування гривні від продажу валюти, від суми в гривні
0,05%
5. ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ (комісійна винагорода розраховується в доларах США або в валюті операції та сплачується в гривні по
курсу НБУ на день сплати)
5.1

Документарні акредитиви

5.1.1

Відкриття акредитиву на умовах покриття коштами клієнта

5.1.2

5.1.3

Відкриття акредитиву без покриття коштами клієнта:
- під заставу депозиту
- під заставу нерухомості
Внесення змін в умови акредитиву:
- збільшення суми акредитиву
- пролонгація акредитиву

5.1.4

- інші види змін в т.ч. анулювання
Підтвердження акредитиву
- із грошовим покриттям в АТ "АЛЬТБАНК"
- без грошового покриття в АТ "АЛЬТБАНК"

0,5 % від суми акредитиву,
мін 100,00 USD

без ПДВ

2 – 4% річних, мін 150,00 USD
4 – 8% річних, мін 300,00 USD

без ПДВ
без ПДВ

0,2 % від суми збільшення,
мін 100,00 USD
0,2 % від суми акредитиву,
мін 100,00 USD
100,00 USD
0,2 % від суми акредитиву,
мін 100,00 USD
за домовленістю

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

5.1.5

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву та/або платіж по
акредитиву

5.1.6
5.1.7
5.1.8

Комісія за надання документів з розбіжностями
Переказ трансферабельного акредитиву
Попереднє авізування акредитиву

5.1.9

Авізування акредитиву

5.1.10
5.1.11

Авізування змін до умов акредитиву
Відправка документів по акредитиву
за межі України
в межах України
Відправлення додаткових запитів, повідомлень по системі електронного зв’язку
(SWIFT, TELEX)
Інкасо
Відправлення документів по інкасо
Отримання та передача документів по інкасо клієнту проти платежу з виконанням
останнього
Внесення змін до умов інкасо/авізування змін/анулювання
Банківська гарантія, крім банківської гарантій забезпечення пропозиції
конкурсних торгів та Банківської гарантії забезпечення виконання
зобов'язань
Надання гарантії/контргарантії з грошовим покриттям
Надання гарантії/контргарантії без грошового покриття коштами клієнта:
під заставу депозиту
під заставу нерухомості

5.1.12
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

без ПДВ

50,00 USD
0,3 %, мін 300,00 USD
50,00 USD
0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD
50,00 USD

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

50,00 USD
50,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

20,00 USD

без ПДВ

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

0,5 % мін 100,00 USD

без ПДВ

2 – 4% річних, мін 150,00 USD
4 – 8% річних, мін 300,00 USD

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

Зміна умов гарантії:
- збільшення суми гарантії
- пролонгація гарантії

5.3.4

0,2 % від суми документів,
мін 100,00 USD, макс 2 000,00 USD

- інші види змін в т.ч. анулювання
Обробка та прийняття до оплати вимоги за гарантією

5.3.5

Авізування гарантії

5.3.6

Авізування змін до гарантії

5.4
5.4.1
5.4.2

Банківська гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів:
Надання гарантії з грошовим покриттям
Надання гарантії без грошового покриття

5.4.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

5.4.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

5.4.5
5.5
5.5.1
5.5.2

Виконання платежу за вимогою по гарантії
Банківська гарантія забезпечення виконання зобов'язань:
Надання гарантії з грошовим покриттям
Надання гарантії без грошового покриття

5.5.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

5.5.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

5.5.5

Виконання платежу за вимогою по гарантії

0,2 % від суми збільшення
мін 50,00 USD
0,2 % від суми гарантії
мін 50,00 USD
100,00 USD
0,1 %, мін 100,00 USD
0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

1,5% від суми гарантії ******
2,5%від суми гарантії ******
2,5% від суми збільшення але не

без ПДВ
без ПДВ

менше 2 000,0 грн.******

2,5% від суми збільшення але не

менше 2 000,0 грн.******

без ПДВ

1000 грн

без ПДВ

1,5% від суми гарантії ******
2,5%від суми гарантії ******
2,5% від суми збільшення але не

без ПДВ
без ПДВ

менше 2 000,0 грн.******
2,5% від суми збільшення але не

менше 2 000,0 грн.******

без ПДВ

1000 грн

без ПДВ

відповідно до тарифів, зат-них,
Тарифним Комітетом Банку

без ПДВ

за окремою угодою
за окремою угодою

без ПДВ
без ПДВ

0,1% від суми купівлі-продажу
0,15% від суми купівлі-продажу,
мин. 500,00 грн.
300,00 грн.

без ПДВ

за окремою угодою

у т.ч.ПДВ

за
за
за
за
за

у
у
у
у
у

6. ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ
6.1

Депозитарні послуги зберігача цінних паперів

7. ОПЕРАЦІЇ З ВЕКСЕЛЯМИ
7.1.
Авалювання векселів, в тому числі податкових
7.2.
Врахування векселів
8. БРОКЕРСЬКІ ПОСЛУГИ
8.1.
Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта
- від 1 000 000,00 грн.****
- від 100 000,00 грн. до 1 000 000,00 грн.*****
- до 100 000 грн.******
10. ПОСЛУГИ ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
10.1.
Надання консультаційних послуг юридичним і фізичним особам в різних галузях
права

окремою
окремою
окремою
окремою
окремою

угодою
угодою
угодою
угодою
угодою

без ПДВ
без ПДВ

т.ч.ПДВ
т.ч.ПДВ
т.ч.ПДВ
т.ч.ПДВ
т.ч.ПДВ

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Складання пакета установчих документів юридичним особам
Редагування наданих Клієнтом установчих документів
Складання господарських договорів
Редагування наданих Клієнтом договорів
Ведення претензійно-позовної роботи
Складання звичайної форми договорів забезпечення

*

Комісійна винагорода, що розрахована у валюті, сплачується в гривні по курсу НБУ
на день здійснення операції

**

Додатково до тарифу Клієнт сплачує комісію банків-кореспондентів

***

Послуги реєстроутримувача сплачуються депонентом

****

Сплачується одним із варіантів відповідно до умов укладеного договору: протягом 5 робочих після виконання доручення або протягом 5
робочих днів після укладання договору

120,00 грн.

у т.ч.ПДВ

*****

Стягується з коштів, наданих клієнтом для виконання доручення на купівлю ЦП, або отриманих банком в результаті продажу ЦП за
дорученням клієнта, протягом 5 робочих днів після виконання доручення

*****

Сплачується щомісяця протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги з остаточним
розрахунком протягом 5 робочих днів після закінчення терміну дії доручення (для генеральних договорів/угод про брокерське
обслуговування).

******

Сплачуються у день підписання договорів по гарантії, але до моменту її випуску. Розмір комісії може бути встановлений індивідуально
окремим рішенням Кредитного комітету

ПРИМІТКИ:
1. У випадку, якщо надані послуги не обумовлені в цих Тарифах, застосовуються комісії, розмір якіх узгоджується між сторонами

"Затверджено" Рішенням
Правління від 11 жовтня 2016
року, Постанова №16, вступає в
силу з 25 жовтня 2016р

Послуги банку, що надаються юридичним особам
ТАРИФИ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "GOLD"
№

Послуги та операції банку

Вартість послуги
(операції)

ПДВ

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1.1
Відкриття рахунку (в усіх валютах в рамках одного тарифного пакету)
безкоштовно
Відкриття рахунку для зарахування коштів від Фонду соціального страхування з
1.2
тариф не передбачено
тимчасової втрати працездатності
1.3

Щомісячна абонентська плата за РКО у місяці, в якому було відкрито рахунок

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

Щомісячна абонентська плата за РКО починаючи з місяця, що слідує за місяцем
відкриття рахунку (за рахунки у всіх валютах в рамках одного пакету - один рахунок
в кожній валюті)****
Вартість підключення до дистанційного обслуговування в системі "КлієнтБанк"
Щомісячна плата за дистанційне обслуговування в системі "Клієнт-Банк"
Підключення до системи дистанційного обслуговування в результаті заміни версії
ключів системи “Клієнт-Банк” або в результаті усунення неполадок, які виникли з
вини клієнта
Операції по картковим рахункам:
Щорічна плата за виконання операцій по картковому рахунку Visa Business
Щорічна плата за виконання операцій по картковому рахунку Visa GOLD
Видача виписки по рахункам:

1.9.1

видача виписки в національній або іноземній валюті після здійснення операції

1.9.2
1.9.3

видача виписки в іноземній валюті повторно на запит клієнта
видача дублікатів виписки та додатків до неї:
в національній валюті за 2 тижні
в національній валюті за 1 місяць
в національній валюті за період від більше 1-го і до 6 місяців
в національній валюті від 6 місяців
в іноземній валюті за період
Видача довідок:
по розрахунково-касовому обслуговуванню (про відкриття/залишок/закриття рахунку
тощо):
по 1-му рахунку в розрізі однієї валюти
по 2-х і більше рахунках в розрізі кожної валюти

1.4
1.5
1.6
1.7

1.10

-

1.10.1
-

1.10.2 про рух, надходження, перерахування коштів за період
по розрахунково - касовому обслуговуванню щодо зовнішньоекономічної діяльності
клієнтів
по розрахунково - касовому обслуговуванню, що пов'язані з аудиторською
1.10.4
перевіркою
1.10.3

1.11

Видача дублікату квитанції з оплати платежу від юридичної особи, за одну копію

1.12
1.13
1.14
1.15

-

-

тариф не передбачено

-

300,00 грн.

без ПДВ

включено до абонплати

-

включено до абонплати

-

100,00 грн.

без ПДВ

1 безкоштовно
1 безкоштовно

-

включено до абонплати

-

40,00 грн.

без ПДВ

20,00 грн.
30,00 грн.
50,00 грн.
200,00 грн.
160,00 грн.

без
без
без
без
без

50,00 грн.
75,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

300,00 грн.

без ПДВ

10,00 грн.

без ПДВ

Оплата за залишки в залежності від середньоденних залишків на поточному
рахунку протягом місяця, % річних
на залишки на рахунку в національній валюті
не передбачено
на залишки на рахунку в іноземній валюті, у валюті залишків
не передбачено
Надання виписок з рахунків клієнта за допомогою засобів електронного зв'язку (SMS - banking):
щомісячна абонплата
20,00 грн.
за 1 повідомлення
0,50 грн.
Зміна умов договору (перехід на інший тарифний пакет)
тариф не передбачено
Закриття рахунку (рахунків) в національній або іноземній валюті, за всі рахунки в
рамках тарифного пакету:

ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
-

за рішенням виконавчих органів або при реорганізації суб’єкта підприємницької
діяльності
- з ініціативи клієнта
2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
-

включено до абонплати

-

включено до абонплати

-

2.1

Зарахування коштів на поточний рахунок у національній або іноземній валюті

включено до абонплати

-

2.2

Проведення платежів клієнтів у національній та іноземній валюті в межах АТ
"АЛЬТБАНК"

включено до абонплати

-

2.3

Кількість платежів в національній валюті електронними/паперовими засобами, що
входять в абонентську плату (в операційний час), шт./місяць

не передбачено

-

не передбачено

-

1,00 грн.
30,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (крім RUB)* (в інший банк)

0,1 %**
мін 50,00 макс 150,00 (
в гривенвому еквіваленті
по курсу НБУ на момент
утримання комісії)

без ПДВ

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (RUB)* (в інший банк)

0,1%**
мін 200,00 макс 5 000,00 (
в гривенвому еквіваленті
по курсу НБУ на момент
утримання комісії)

без ПДВ

2.4
2.5

Кількість платежів в національній валюті електронними засобами, що входять в
абонентську плату (в післяопераційний час), шт./місяць
Проведення платежів в національній валюті в інший банк в операційний час (в
інший банк):
- з використанням системи "Клієнт-Банк"
- з використанням паперового платіжного документу

2.6

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Проведення термінового платежу клієнта в іноземній валюті (додатково до
30/500
без ПДВ
звичайного тарифа), у валюті переказу (всі валюти крім RUB/ RUB)*
Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта:
без ПДВ
в національній валюті
5,00 грн.
без ПДВ
в іноземній валюті
25,00 грн.
без ПДВ
Розрахункові операції платіжними вимогами-дорученнями (за пакет)
10,00 грн.
Компенсація витрат банку на день відправки документів до виконуючого банку
крім того
за фактом витрат
(кур’єрська пошта)
ПДВ
Ануляція платежу/повторне прийняття/зміна реквізитів/запити (за запит)/розшук платежу за заявою клієнта (за
без ПДВ
в національній валюті
50,00 грн.
без ПДВ
в іноземній валюті
500,00 грн. **
Розрахункове обслуговування поточних рахунків нерезидентів - інвесторів у
національній валюті України (за наявності операцій по рахунку) /щомісяця/

Здійснення переказів коштів клієнтів з поточних рахунків у національній та іноземній
валютах в межах послуги “Постійно діюче розпорядження” на поточні/вкладні
рахунки Клієнта
3. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
3.1
Внесення готівкових коштів у національній або іноземній валюті
3.2
Видача готівкових коштів
- з рахунку клієнта в національній валюті (в т.ч. по чеку)
до 300 000,00 гривень
від 300 000, 01 до 500 000,00 гривень
від 500,00,01 до 1 млн гривень
від 1 млн гривень
- з рахунку клієнта в іноземній валюті
3.3
Оформлення грошової чекової книжки (25 аркушів)
3.4
Продаж клієнту бланків векселів (за 1 шт.):
Обмін не придатних до обігу (старих та деформованих) грошових білетів і монет
3.5
національної валюти на придатні до обігу грошові білети (монети)
- національна валюта
- іноземна валюта
Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот
3.6
(монет) національної валюти
4. БІРЖОВІ ТА КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
4.1
Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР:
- до 20 тис. дол США
- 20 - 50 тис. дол США
2.14

400,00 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

включено до абонплати

-

0,6% мін 15 грн
0,6%
3,0%
8,0%
1,0%
20,00 грн.
20,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
у т.ч.ПДВ

тариф не передбачено
10,00 % від суми

без ПДВ
без ПДВ

0,1 % від суми

без ПДВ

0,2%
0,15%

без ПДВ
без ПДВ

4.2

- від 50 тис.дол.США
- обов’язковий продаж валюти
Заповнення на прохання клієнта заяви на конверсію/купівлю/продаж валюти на
УМВР

0,1%
0,1 % від суми в гривні

без ПДВ
без ПДВ

25,00 грн.

без ПДВ

за домовленістю сторін
(з урахуванням витрат
без ПДВ
банку)
Конверсія (в т.ч. з позичкового рахунку) безготівкових коштів між валютами 1 групи 0,5 % від суми конверсії /
4.4
без ПДВ
згідно з класифікатором іноземних валют НБУ
в гривні по курсу НБУ/
4.5
без ПДВ
Авансове зарахування гривні від продажу валюти, від суми в гривні
0,05%
5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ
5.1
без ПДВ
РКО зарплатного проекту (% від фонду)
0,3%
щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
5.2
стандартні тарифи банку
без ПДВ
Electron
щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
5.3
стандартні тарифи банку
без ПДВ
Classic
щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
5.4
стандартні тарифи банку
без ПДВ
Gold
6. ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ (комісійна винагорода розраховується в доларах США або в валюті операції та
6.1
Документарні акредитиви
0,5 % від суми
6.1.1 Відкриття акредитиву на умовах покриття коштами клієнта
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
6.1.2 Відкриття акредитиву без покриття коштами клієнта:
2 – 4% річних, мін 150,00
- під заставу депозиту
без ПДВ
USD
4 – 8% річних, мін 300,00
- під заставу нерухомості
без ПДВ
USD
6.1.3 Внесення змін в умови акредитиву:
0,2 % від суми
- збільшення суми акредитиву
збільшення,
без ПДВ
мін 100,00 USD
0,2 % від суми
- пролонгація акредитиву
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
- інші види змін в т.ч. анулювання
100,00 USD
без ПДВ
6.1.4 Підтвердження акредитиву
0,2 % від суми
- із грошовим покриттям в АТ "АЛЬТБАНК"
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
- без грошового покриття в АТ "АЛЬТБАНК"
за домовленістю
без ПДВ
4.3

Комісія за термінове виконання доручення клієнта з купівлі/продажу валюти на УМВР

6.1.5

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву та/або платіж по
акредитиву

6.1.6
6.1.7
6.1.8

Комісія за надання документів з розбіжностями
Переказ трансферабельного акредитиву
Попереднє авізування акредитиву

6.1.9

Авізування акредитиву

6.1.10 Авізування змін до умов акредитиву

0,2 % від суми документів,
мін 100,00 USD, макс 2
000,00 USD

без ПДВ

50,00 USD
0,3 %, мін 300,00 USD
50,00 USD
0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

50,00 USD
50,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

20,00 USD

без ПДВ

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

0,5 % мін 100,00 USD

без ПДВ

без ПДВ

6.1.11 Відправка документів по акредитиву
- за межі України
- в межах України
Відправлення додаткових запитів, повідомлень по системі електронного зв’язку
6.1.12
(SWIFT, TELEX)
6.2
Інкасо
6.2.1 Відправлення документів по інкасо
Отримання та передача документів по інкасо клієнту проти платежу з виконанням
6.2.2
останнього
6.2.3 Внесення змін до умов інкасо/авізування змін/анулювання
Банківська гарантія, крім банківської гарантій забезпечення пропозиції
6.3
конкурсних торгів та Банківської гарантії забезпечення виконання
зобов'язань
6.3.1 Надання гарантії/контргарантії з грошовим покриттям

6.3.2

Надання гарантії/контргарантії без грошового покриття коштами клієнта:
- під заставу депозиту
- під заставу нерухомості

6.3.3

Зміна умов гарантії:
- збільшення суми гарантії
- пролонгація гарантії

6.3.4

- інші види змін в т.ч. анулювання
Обробка та прийняття до оплати вимоги за гарантією

6.3.5

Авізування гарантії

6.3.6
6.4

Авізування змін до гарантії
Банківська гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

6.4.1

Надання гарантії з грошовим покриттям

6.4.2

Надання гарантії без грошового покриття

6.4.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

6.4.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

6.4.5

Виконання платежу за вимогою по гарантії

6.5

Банківська гарантія забезпечення забезпечення виконання зобов'язань:

6.5.1

Надання гарантії з грошовим покриттям

6.5.2

Надання гарантії без грошового покриття

6.5.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

6.5.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

6.5.5 Виконання платежу за вимогою по гарантії
7. ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ
7.1

Депозитарні послуги зберігача цінних паперів

2 – 4% річних, мін 150,00
USD
4 – 8% річних, мін 300,00
USD
0,2 % від суми збільшення
мін 50,00 USD
0,2 % від суми гарантії
мін 50,00 USD
100,00 USD
0,1 %, мін 100,00 USD
0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD
50,00 USD
1,5% від суми гарантії
****
2,5% від суми гарантії
****
2,5% від суми гарантії але
не меньше 2 000,00 грн.
****
2,5% від суми гарантії але
не меньше 2 000,00 грн.
****
1000 грн
1,5% від суми гарантії
****
2,5% від суми гарантії
****
2,5% від суми гарантії але
не меньше 2 000,00 грн.
****
2,5% від суми гарантії але
не меньше 2 000,00 грн.
****
1000 грн

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

відповідно до тарифів, затних, Тарифним Комітетом без ПДВ
Банку

* Комісійна винагорода розраховується в валюті операції та сплачується в гривні по курсу НБУ на день здійснення операції
** Додатково до тарифу Клієнт сплачує комісію банків-кореспондентів
*** Послуги реєстроутримувача сплачуються депонентом
****

Сплачуються у день підписання договорів по гарантії, але до моменту її випуску. Розмір комісії може бути встановлений

"Затверджено" Рішенням
Правління від 11 жовтня 2016
року, Постанова №16, вступає в
силу з 25 жовтня 2016

Послуги банку, що надаються юридичним особам
ТАРИФИ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "Platinum"
№

Послуги та операції банку

Вартість послуги
(операції)

ПДВ

включено до абонплати

-

тариф не передбачено

-

тариф не передбачено

-

600,00 грн.

без ПДВ

1. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
1.1

Відкриття рахунку (в усіх валютах в рамках одного тарифного пакету)
Відкриття рахунку для зарахування коштів від Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
Щомісячна абонентська плата за РКО у місяці, в якому було відкрито рахунок
Щомісячна абонентська плата за РКО починаючи з місяця, що слідує за місяцем
відкриття рахунку (за рахунки у всіх валютах в рамках одного пакету - один рахунок в
кожній валюті)****

1.2
1.3
1.4
1.5

Вартість підключення до дистанційного обслуговування в системі"Клієнт-Банк"

включено до абонплати

-

1.6

Щомісячна плата за дистанційне обслуговування в системи "Клієнт-Банк"

включено до абонплати

-

100,00 грн.

без ПДВ

1 безкоштовно
1 безкоштовно

-

включено до абонплати

-

40,00 грн.

без ПДВ

20,00 грн.
30,00 грн.
50,00 грн.
200,00 грн.
160,00 грн.

без
без
без
без
без

50,00 грн.
75,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

100,00 грн.

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

300,00 грн.

без ПДВ

10,00 грн.

без ПДВ

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

Підключення до системи дистанційного обслуговування в результаті заміни версії
ключів системи “Клієнт-Банк” або в результаті усунення неполадок, які виникли з
вини клієнта
Операції по картковим рахункам:
Щорічна плата за виконання операцій по картковому рахунку Visa Business
Щорічна плата за виконання операцій по картковому рахунку Visa GOLD
Видача виписки по рахункам:

1.9.1

видача виписки в національній або іноземній валюті після здійснення операції

1.9.2
1.9.3

видача виписки в іноземній валюті повторно на запит клієнта
видача дублікатів виписки та додатків до неї:
в національній валюті за 2 тижні
в національній валюті за 1 місяць
в національній валюті за період від більше 1-го і до 6 місяців
в національній валюті від 6 місяців
в іноземній валюті за період
Видача довідок:
по розрахунково-касовому обслуговуванню (про відкриття/залишок/закриття рахунку
тощо):
по 1-му рахунку в розрізі однієї валюти
по 2-х і більше рахунках в розрізі кожної валюти

1.7

1.10

-

1.10.1
-

1.10.2 про рух, надходження, перерахування коштів за період
по розрахунково - касовому обслуговуванню щодо зовнішньоекономічної діяльності
клієнтів
по розрахунково - касовому обслуговуванню, що пов'язані з аудиторською
1.10.4
перевіркою
1.10.3

1.11

Видача дублікату квитанції з оплати платежу від юридичної особи, за одну копію

1.12
1.13
-

Оплата за залишки в залежності від середньоденних залишків на поточному
рахунку протягом місяця, % річних
на залишки на рахунку в національній валюті:
не передбачено
0-50,00 тис.грн.
> 50,00 тис.грн.
не передбачено
на залишки на рахунку в іноземній валюті, у валюті залишків
не передбачено
Надання виписок з рахунків клієнта за допомогою засобів електронного зв'язку (SMS - banking):
щомісячна абонплата
20,00 грн.
за 1 повідомлення
0,50 грн.

ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

1.14

Зміна умов договору (перехід на інший тарифний пакет)
Закриття рахунку (рахунків) в національній або іноземній валюті, за всі рахунки в
1.15
рамках тарифного пакету:
за рішенням виконавчих органів або при реорганізації суб’єкта підприємницької
діяльності
- з ініціативи клієнта

50,00 грн.

без ПДВ

включено до абонплати

-

включено до абонплати

-

включено до абонплати

-

включено до абонплати

-

необмежена кількість

-

10

-

тариф не передбачено

-

30,00 грн.

без ПДВ

0,1 %**
мін 50,00 макс 150,00

без ПДВ

0,1%**
мін 200,00 макс
5000,00

без ПДВ

2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
2.1

Зарахування коштів на поточний рахунок у національній або іноземній валюті
Проведення платежів клієнтів у національній та іноземній валюті в межах АТ
"АЛЬТБАНК"
Кількість платежів в національній валюті електронними засобами, що входять в
абонентську плату (в операційний час), шт./місяць
Кількість платежів в національній валюті електронними засобами, що входять в
абонентську плату (в післяопераційний час), шт./місяць
Проведення платежів в національній валюті в інший банк в операційний час (в
інший банк):

2.2
2.3
2.4
2.5

- з використанням системи "Клієнт-Банк"
- з використанням паперового платіжного документу
2.6

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (крім RUB)* (в інший банк)

2.7

Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його
дорученням, у валюті переказу (RUB)* (в інший банк)

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Проведення термінового платежу клієнта в іноземній валюті (додатково до
30/500
звичайного тарифа), у валюті переказу (всі валюти крім RUB/ RUB)*
Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта:
в національній валюті
5,00 грн.
в іноземній валюті
25,00 грн.
Розрахункові операції платіжними вимогами-дорученнями (за пакет)
10,00 грн.
Компенсація витрат банку на день відправки документів до виконуючого банку
за фактом витрат
(кур’єрська пошта)
Ануляція платежу/повторне прийняття/зміна реквізитів/запити (за запит)/розшук платежу за заявою
платіж)/ повернення помилково зарахованої суми (комісія стягується з суми надісланого платежу)
в національній валюті
50,00 грн.
в іноземній валюті
500,00 грн. **
Розрахункове обслуговування поточних рахунків нерезидентів - інвесторів у
національній валюті України (за наявності операцій по рахунку) /щомісяця/

Здійснення переказів коштів клієнтів з поточних рахунків у національній та іноземній
валютах в межах послуги “Постійно діюче розпорядження” на поточні/вкладні
рахунки Клієнта
3. КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

2.14

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Внесення готівкових коштів у національній або іноземній валюті
Видача готівкових коштів
- з рахунку клієнта в національній валюті (в т.ч. по чеку)
до 300 000,00 гривень
від 300 000, 01 до 500 000,00 гривень
від 500,00,01 до 1 млн гривень
від 1 млн гривень
- з рахунку клієнта в іноземній валюті
Оформлення грошової чекової книжки (25 аркушів)
Продаж клієнту бланків векселів (за 1 шт.):
Обмін не придатних до обігу (старих та деформованих) грошових білетів і монет
національної валюти на придатні до обігу грошові білети (монети)
- національна валюта

- іноземна валюта
Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот
3.6
(монет) національної валюти
4. БІРЖОВІ ТА КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
4.1
Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР:
- до 20 тис. дол США

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
крім того
ПДВ
клієнта (за
без ПДВ
без ПДВ

400,00 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

включено до абонплати

-

0,6% мін 15 грн
0,6%
0,6%
8,0%
1,0%
20,00 грн.
20,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ
у т.ч.ПДВ

тариф не передбачено

без ПДВ

10,00 % від суми

без ПДВ

0,1 % від суми

без ПДВ

0,1%

без ПДВ

- 20 - 50 тис. дол США
- від 50 тис.дол.США
- обов’язковий продаж валюти

0,1%
0,1%

без ПДВ
без ПДВ

0,1 % від суми в гривні

без ПДВ

4.2

Заповнення на прохання клієнта заяви на конверсію/купівлю/продаж валюти на УМВР

25,00 грн.

без ПДВ

4.3

Комісія за термінове виконання доручення клієнта з купівлі/продажу валюти на УМВР

за домовленістю сторін
(з урахуванням витрат
банку)

без ПДВ

4.4

Конверсія (в т.ч. з позичкового рахунку) безготівкових коштів між валютами 1 групи
згідно з класифікатором іноземних валют НБУ

0,5 % від суми конверсії
/ в гривні по курсу НБУ/

без ПДВ

0,05%

без ПДВ

0,1%

без ПДВ

5,00 грн.

без ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

4.5
Авансове зарахування гривні від продажу валюти, від суми в гривні
5. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ
5.1
РКО зарплатного проекту (% від фонду)
щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
5.2
Electron
щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
5.3
Classic

250,00 грн. /2 картки
входять у вартість
без ПДВ
пакету/
6. ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ (комісійна винагорода розраховується в доларах США або в валюті операції та
сплачується в гривні по курсу НБУ на день сплати)
6.1
Документарні акредитиви
0,5 % від суми
6.1.1 Відкриття акредитиву на умовах покриття коштами клієнта
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
6.1.2 Відкриття акредитиву без покриття коштами клієнта:
2 – 4% річних, мін
під заставу депозиту
без ПДВ
150,00 USD
4 – 8% річних, мін
під заставу нерухомості
без ПДВ
300,00 USD
6.1.3
Внесення змін в умови акредитиву:
0,2 % від суми
збільшення суми акредитиву
збільшення,
без ПДВ
мін 100,00 USD
0,2 % від суми
пролонгація акредитиву
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
інші види змін в т.ч. анулювання
100,00 USD
без ПДВ
6.1.4 Підтвердження акредитиву
0,2 % від суми
із грошовим покриттям в АТ "АЛЬТБАНК"
акредитиву,
без ПДВ
мін 100,00 USD
без грошового покриття в АТ "АЛЬТБАНК"
за домовленістю
без ПДВ
0,2 % від суми
Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву та/або платіж по
документів,
6.1.5
без ПДВ
акредитиву
мін 100,00 USD, макс 2
000,00 USD
6.1.6 Комісія за надання документів з розбіжностями
50,00 USD
без ПДВ
5.4

щорічна плата за випуск БПК та виконання операцій по картковому рахунку Visa
Gold

6.1.7

Переказ трансферабельного акредитиву

0,3 %, мін 300,00 USD

без ПДВ

6.1.8

Попереднє авізування акредитиву

без ПДВ

6.1.9

Авізування акредитиву

50,00 USD
0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD
50,00 USD

без ПДВ

50,00 USD
50,00 UAH

без ПДВ
без ПДВ

20,00 USD

без ПДВ

6.1.10 Авізування змін до умов акредитиву

без ПДВ

6.1.11 Відправка документів по акредитиву
-

за межі України
в межах України
Відправлення додаткових запитів, повідомлень по системі електронного зв’язку
6.1.12
(SWIFT, TELEX)
6.2
Інкасо

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3

Відправлення документів по інкасо
Отримання та передача документів по інкасо клієнту проти платежу з виконанням
останнього
Внесення змін до умов інкасо/авізування змін/анулювання
Банківська гарантія, крім банківської гарантій забезпечення пропозиції
конкурсних торгів та Банківської гарантії забезпечення виконання
зобов'язань

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

0,1 % мін 100,00 USD

без ПДВ

50,00 USD

без ПДВ

0,5 % мін 100,00 USD

без ПДВ

6.3.1

Надання гарантії/контргарантії з грошовим покриттям

6.3.2

Надання гарантії/контргарантії без грошового покриття коштами клієнта:

-

під заставу депозиту

-

під заставу нерухомості

6.3.3

Зміна умов гарантії:

-

збільшення суми гарантії

0,2 % від суми
збільшення
мін 50,00 USD

без ПДВ

-

пролонгація гарантії

0,2 % від суми гарантії

без ПДВ

-

інші види змін в т.ч. анулювання

мін 50,00 USD
100,00 USD

без ПДВ

6.3.4

Обробка та прийняття до оплати вимоги за гарантією

0,1 %, мін 100,00 USD

без ПДВ

6.3.5

Авізування гарантії

6.3.6
6.4

Авізування змін до гарантії
Банківська гарантія забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

6.4.1

Надання гарантії з грошовим покриттям

6.4.2

Надання гарантії без грошового покриття

6.4.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

2,5% від суми гарантії
але не меньше 2 000,00
грн. ****

6.4.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

2,5% від суми гарантії
але не меньше 2 000,00 без ПДВ
грн. ****

6.4.5

Виконання платежу за вимогою по гарантії

1000 грн

6.5

Банківська гарантія забезпечення забезпечення виконання зобов'язань:

6.5.1

Надання гарантії з грошовим покриттям

6.5.2

Надання гарантії без грошового покриття

6.5.3

Збільшення суми гарантії за ініціативою Принципала

2,5% від суми гарантії
але не меньше 2 000,00
грн. ****

6.5.4

Внесення будь-яких змін до гарантії за ініціативою Принципала

2,5% від суми гарантії
але не меньше 2 000,00 без ПДВ
грн. ****

6.5.5 Виконання платежу за вимогою по гарантії
7. ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ
7.1

Депозитарні послуги зберігача цінних паперів

2 – 4% річних, мін
150,00 USD
4 – 8% річних, мін
300,00 USD

0,1 %, мін 50,00 USD
макс 500,00 USD
50,00 USD

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ

1,5% від суми гарантії
без ПДВ
****
2,5% від суми гарантії
без ПДВ
****

без ПДВ

1,5% від суми гарантії
без ПДВ
****
2,5% від суми гарантії
без ПДВ
****

1000 грн
відповідно до тарифів,
зат-них, Тарифним
Комітетом Банку

без ПДВ

без ПДВ

* Комісійна винагорода розраховується в валюті операції та сплачується в гривні по курсу НБУ на день здійснення операції
** Додатково до тарифу Клієнт сплачує комісію банків-кореспондентів

*** Послуги реєстроутримувача сплачуються депонентом
****

Сплачуються у день підписання договорів по гарантії, але до моменту її випуску. Розмір комісії може бути встановлений
індивідуально окремим рішенням Кредитного комітету

