Ведення депозитних рахунків
Розділ 3. Обслуговування депозитних рахунків
Тарифи
Відкриття депозитного рахунку фізичній особі

3.1

Примітки

Нарахуванн
я ПДВ

не тарифікується

0,2% від суми
мін.1,0 євро, але не
3.1.1 Щомісячна плата за обслуговування вкладу на вимогу "Ощадний" в євро середнього залишку
більше поточного
залишку на рахунку*
коштів за період

без ПДВ

3.2

Зарахування суми вкладу (депозиту) та поповнення вкладних
(депозитних) рахунків фізичних осіб (крім євро)

не тарифікується

3.2.1

Готівкове поповнення вкладу "Ощадний" третіми особами (не
власниками рахунку)

до 100 000,00 - 1%,
від 100 000,01 і
більше - 1,5%

від суми, мінімум
10 грн

без ПДВ

3.2.2

Безготівкові та готівкові надходження на вклад на вимогу "Ощадний" в
євро

2%

від суми, мінімум 10
євро (згідно курсу
НБУ на день
здійснення операції)

без ПДВ

3.3

Видача готівки з депозитних рахунків

від суми, мінімум
10 грн

без ПДВ

не тарифікується

3.3.1

Видача готівки з вкладу (депозиту) на вимогу фізичної особи "Ощадний"
(що надійшла безготівково)**

до 100 000,00 в
гривні/до 10 000 в
доларах США/Євро в
один операційний
день по клієнту в
межах Банку - 1%,
від 100 000,01 в
гривні/від 10 000,01 в
доларах США/Євро і
більше - 1,5%

3.4

Перерахування коштів з депозитних рахунків в. т.ч. на поточний рахунок
вкладника

не тарифікується

3.5

Видача виписки по депозитному рахунку за запитом клієнта:
• в момент здійснення операції
• один раз протягом місяця по операціях поточного місяця
• один раз в поточному місяці за операціями попереднього
календарного місяця

не тарифікується

3.6

Видача:
• виписок за період (крім періоду, визначеного в п. 3.5 та 3.7. Тарифів);
• копій: касових, розрахункових документів, договору про надання
банківських послуг, заяв про надання банківських послуг (крім періоду,
визначеного в п. 3.7.Тарифів);
• довідок а формою Банку

3.7

3.8

Видача
• довідок за формою клієнта
• дублікатів договорів
• документів по операціях / договорах зі строком давності понад один рік
на дату запиту: виписок за період, копій: касових, розрахункових
документів, договорів банківського вкладу, договору про надання
банківських послуг, заяв про надання банківських послуг

Управління депозитним рахунком в частині надання права
розпорядження депозитним рахунком іншій фізичній особі в Банку

75 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

200 грн

без ПДВ

*комісія списується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті.

**вищезазначений тариф не поширюється на суми коштів з вкладу на вимогу "Ощадний" що були:
- розміщені на вклад готівкою;
- перераховані на вклад безготівково з власного поточного рахунку, на який кошти надійшли готівкою та/або у вигляді надходжень, зазначених у зносці 1 до
Розділу 1 Єдиних тарифів;
- перераховані на вклад безготівково з власного карткового рахунку в рамках проекту «Зарплата та кредит».
Діють з 25 лютого 2019 року

