Діють з 02.04.2020 р.
Послуги банку, що надаються юридичним особам
ТАРИФИ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАРИФНОГО ПАКЕТУ "Підприємець"

№

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)

1.2.

Відкриття рахунку для зарахування коштів від Фонду соціального страхування

50,00 грн.

без ПДВ

тариф не передбачено

-

1.3.

Щомісячна абонентська плата за РКО починаючи з місяця, в якому було відкрито рахунок (за
4,5
рахунки у всіх валютах в рамках одного пакету - один рахунок в кожній валюті)

50,00 грн.

без ПДВ

1.4.

Вартість підключення до дистанційного обслуговування в системі"Інтернет-Банкінг"

включено до абонплати

-

1.5.

Щомісячна плата за дистанційне обслуговування в системи "Інтернет-Банкінг"

включено до абонплати

-

1.6.

Підключення до системи дистанційного обслуговування в результаті заміни версії ключів
системи “Інтернет-Банкінг" або в результаті усунення неполадок, які виникли з вини клієнта

100,00 грн.

без ПДВ

1.7.

Видача виписки по рахункам:

1.7.1.

видача виписки в національній або іноземній валюті після здійснення операції

включено до абонплати

-

1.7.2.

видача виписки в іноземній валюті повторно на запит клієнта

40,00 грн.

без ПДВ

1.7.3.

видача дублікатів виписки та додатків до неї:

-

в національній валюті за період від більше 1-го і до 6 місяців

50,00 грн.

без ПДВ

-

в національній валюті від 6 місяців

200,00 грн.

без ПДВ

-

в іноземній валюті за період

160,00 грн.

без ПДВ

1.8.

Видача довідок:

1.8.1.

по розрахунково-касовому обслуговуванню (про відкриття/залишок/закриття рахунку тощо):

-

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

1.8.2.

про рух, надходження, перерахування коштів за період

100,00 грн.

без ПДВ

1.8.3.

по розрахунково - касовому обслуговуванню щодо зовнішньоекономічної діяльності клієнтів

30,00 грн.

без ПДВ

1.8.4.

по розрахунково - касовому обслуговуванню, що пов'язані з аудиторською перевіркою

100,00 грн.

без ПДВ

1.10.

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

10,00 грн.

без ПДВ

1.11.

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

-

1.12.

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

-

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

включено до абонплати

-

-

з ініціативи клієнта

включено до абонплати

-

не передбачено

-

до 300 000,00 гривень

0,30%

без ПДВ

від 300 000, 01 до 500 000,00 гривень

0,50%

без ПДВ

від 500 00,01 до 1 000 000,00 гривень

0,60%

без ПДВ

понад 1 000 000,01 гривень

1,00%

без ПДВ

включено до абонплати

-

2. РОЗРАХУНКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
2.1.

Зарахування коштів на поточний рахунок у національній або іноземній валюті

2.2.

Перерахування коштів на поточний рахунок фізичної особи, як "Чистий дохід підприємця" в
межах АТ "АЛЬТБАНК" в місяць (розраховується наростаючим підсумком)

2.3.

Проведення платежів клієнтів у національній та іноземній валюті в межах АТ "АЛЬТБАНК", крім
перерахування коштів на поточний рахунок фізичної особи, як "Чистий дохід підприємця"

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

2.4.
2.5.
2.6.

Проведення платежів в національній валюті вінший банк в операційний час (в інший банк):

2.7.

з використанням системи "Інтернет-Банкінг"

2.8.

з використанням паперового платіжного документу

необмежена кількість

-

20

-

тариф не передбачено

-

10,00 грн.

без ПДВ

Проведення платежів в іноземній валюті з
2.9.

поточного рахунку клієнта за його дорученням, у валюті переказу (крім RUB)1(в інший банк)
Проведення платежів в іноземній валюті з поточного рахунку клієнта за його дорученням, у
1
валюті переказу (RUB) (в інший банк)

2.10.

2.11.1.

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

2.11.1.

в іноземній валюті

2.12.

Здійснення переказів коштів клієнтів з поточних рахунків у національній та іноземній валютах в
межах послуги “Постійно діюче розпорядження” на поточні/вкладні (депозитні) рахунки клієнта

2.11.

0,1 %2 мін 40,00 макс 80,00

без ПДВ

0,1 % мін 500,00 макс 3
500,00

без ПДВ

50,00 грн.

без ПДВ

2

500,00 грн.

2

тариф не передбачено

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

включено до абонплати

-

-

з рахунку клієнта в національній валюті (в т.ч. по чеку) в місяць
до 300 000,00 гривень

0,30%

без ПДВ

від 300 000, 01 до 500 000,00 гривень

0,50%

без ПДВ

від 500 00,01 до 1 000 000,00 гривень

0,60%

без ПДВ

понад 1 000 000,01 гривень

1,00%

без ПДВ

-

з рахунку клієнта в іноземній валюті

0,30%

без ПДВ

3.3.

Оформлення грошової чекової книжки (25 аркушів)
Обмін не придатних до обігу (старих та деформованих) грошових білетів і монет національної
валюти на придатні до обігу грошові білети (монети)
національна валюта

20,00 грн.

без ПДВ

3.4.
-

тариф не передбачено
тариф не передбачено

без ПДВ

10,00 % від суми

без ПДВ

0,1 % від суми

без ПДВ

до 20 000,00 доларів США

0,20%

без ПДВ

від 20 000,01 до 50 000,00 доларів США1

0,15%

без ПДВ

іноземна валюта
Приймання на дослідження щодо справжності та платіжності сумнівних банкнот (монет)
3.5.
національної валюти
4. БІРЖОВІ ТА КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
-

4.1.

Купівля/продаж іноземної валюти на УМВР:1

-

купівля валюти:
1

1

понад 50 000,01 доларів США
-

продаж валюти 3

4.2.

Конверсія безготівкових коштів між валютами 1 групи згідно з класифікатором іноземних валют
НБУ

0,10%

без ПДВ

0,1 % від суми в гривні

без ПДВ

0,1% від суми конверсії / в
гривні по курсу НБУ/

без ПДВ

ПРИМІТКИ:
1

Комісія сплачується в гривнях та розраховується виходячи з суми гривні, яка була витрачена на придбання іноземної валюти. В разі
купівлі іноземної валюти, відмінної від зазначеної в тарифі, еквівалент валюти для застосування тарифу розраховується за офіційним
курсом НБУ на дату купівлі.

2

Додатково до тарифу клієнт сплачує комісію банків-кореспондентів

3

Комісія сплачується в момент здійснення операції в гривнях, виходячи з суми гривні, отриманої від продажу валюти та за її рахунок.

4

Плата не стягується, якщо протягом поточного місяця за рахунками не було здійснено розрахунково-касових операцій

5

Тариф включає плату за випуск та обслуговування необмеженої кількості банківських платіжних карток для юридичних осіб. Інші
операції, здійснені за допомогою банківських платіжних карток для юридичних осіб сплачуються згідно Тарифів по обслуговуванню
банківських платіжних карток для юридичних осіб

