ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ЗА ТАРИФНИМ ПАКЕТОМ "ПРЕМІУМ"
ТАРИФИ НА ПАКЕТНІ ПОСЛУГИ
№

Операція

Вартість послуги

Коментар

Нарахування
ПДВ

1. Поточний рахунок
1.1
1.2
1.3

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

4.3

Вартість тарифного пакету
0 грн.
Зміна тарифного пакету
не тарифікується
Щомісячна плата:
• за користування тарифним пакетом
щомісячно, в останній робочий день місяця
350 грн.1
• за супроводження інших типів рахунків (спеціального рахунку обліку цільових
не тарифікується
коштів, депозитного рахунку)
2. Перекази в національній валюті з поточних рахунків та спеціальних рахунків обліку цільових коштів за системою "Клієнт-банк" в межах операційного часу Банку 2
З поточного рахунку:
а) в межах ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
не тарифікується
б) в інші кредитні установи:
входить у вартість пакету
Зі спеціального рахунку:
за одне платіжне доручення, сплата одночасно
а) в межах ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК":
не тарифікується
з проведенням операції
б) в інші кредитні установи:
3 грн.
3. Касове обслуговування
Видача готівки в національній валюті з поточних рахунків та спеціальних рахунків обліку цільових коштів
від суми min 20 грн., від суми, сплата в момент
• з поточних рахунків
0.85%
проведення операції
від суми min 20 грн., від суми, сплата в момент
• з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання
1.10%
проведення операції
від суми, min 10 грн., сплата в день проведення
• за чеками органів Державного казначейства
0.30%
операції
ТАРИФИ НА БАЗОВІ ПОСЛУГИ
4. Поточний рахунок
Відкриття:
• поточного рахунку в національній валюті
входить у вартість пакету3 / 50 грн.4
• поточного рахунку в іноземній валюті
входить у вартість пакету3 / 100 грн.4
• інших типів рахунку (спеціального рахунку обліку цільових коштів, депозитного
не тарифікується
рахунку)
Закриття:
за кожний рахунок, сплата в день закриття
• поточного рахунку в національній/ іноземній валюті за заявою Клієнта
100 грн.
рахунку
• поточного рахунку в національній/ іноземній валюті в разі припинення діяльності
сплата у день закриття рахунку (за кожний
100 грн.
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особирахунок, в межах залишку на рахунку але не
підприємця
більше 100 грн.)
• поточного рахунку в національній/ іноземній валюті за ініціативою Банку згідно з
сплата у день закриття рахунку (за кожний
умовами договору банківського рахунку або на підставі довідки про виключення
300 грн.
рахунок, в межах залишку на рахунку, але не
юридичної особи / ФОП з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
більше 300 грн.)
України
• інших типів рахунку (спеціального рахунку обліку цільових коштів, депозитного
не тарифікується
рахунку)
Переоформлення:
• поточних рахунків в національній/ іноземній валюті у зв'язку з реорганізацією,
зміною форми власності або найменування
• інших типів рахунку (спеціального рахунку обліку цільових коштів, депозитного
рахунку)
Внесення змін у юридичну справу у зв ' язку зі зміною карток зразків підписів

50 грн.

сплата в день проведення переоформлення

не тарифікується

-

50 грн.

сплата в день заміни картки зразків підписів

без ПДВ

без ПДВ

-

без ПДВ

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

без ПДВ

4.4

сплата щорічно (за кожний рахунок, в межах
залишку на рахунку 2903, але не більше 200
грн.)
5. Перекази в національній валюті, з поточних рахунків та спеціальних рахунків обліку цільових коштів на паперових носіях в межах операційного часу Банку 2
На інший поточний рахунок в межах ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" та інші
за 1 платіжне доручення, сплата одночасно з
20 грн.
кредитні установи
проведенням операції
Обслуговування недіючих рахунків (рахунок 2903)

4.5

5.1

200 грн.

5.2

На внутрішньобанківські рахунки

не тарифікується

6.1

Плата за користування Системою «Клієнт Банк» на програмному забезпеченні
«Стиль» 10

-

6. Система "Клієнт-Банк" "Стиль"

6.2
6.3
6.4

Встановлення додаткового робочого місця
50 грн.
Абонентна плата за розрахункове обслуговування в системі:
• в межах пакету (1 робоче місце)
входить у вартість пакету
• за кожне додаткове робоче місце
60 грн.
SMS-повідомлення про видаткову операцію
не тарифікується / 10 грн.5
7. Регулярне перерахування коштів в межах операційного часу Банку2:
• регулярне перерахування коштів згідно договірного списання

7.1

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

100 грн.

10 грн.

• регулярне перерахування коштів згідно договірного списання (з закритих рахунків)
• регулярне перерахування залишків рахунків на основний рахунок клієнта (Zero
В національній валюті:
Приймання готівкових коштів від платників на користь юридичних осіб 6 :
- з перерахуванням в іншу установу банку
- що обслуговуються в установі банку
Прийом виручки із зарахуванням її на рахунок клієнта в операційний час банку 2
Розмін гривневих купюр більшого номіналу на купюри меншого номіналу
В іноземній валюті
Видача готівкової іноземної валюти на відрядження та інші цілі

10 грн.
10 грн.
8. Касове обслуговування

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

щомісячно, в останній робочий день місяця

незалежно від суми, за 1 операцію, сплата в
день проведення операції

без ПДВ

1%
0,5%
не тарифікується
1.00%

від суми + 5 грн., сплата в день проведення
операції
від суми, min 10 грн., max 200 грн. сплата в

1.50%

від суми по курсу НБУ на день здійснення
операції, сплата в день здійснення операції

без ПДВ

сплата в день проведення операції

в т.ч. ПДВ
1,67грн.

Сплачується у гривнях, за курсом купівлі в
день проведення операції
(мін. 15 USD за одну операцію8)

без ПДВ

10 грн.7

Продаж бланків векселів (за один бланк)

за один поточний рахунок (при кількості
рахунків більше 3-х - максимум 300 грн.) – за
місяць11
разово, за кожне додаткове робоче місце

без ПДВ

9. Купівля/продаж/конвертація іноземної валюти на МВРУ
9.1

9.2
9.3

10.1

Купівля валюти на МВРУ

0.30%

Вільний та обов'язковий продаж валюти:
• до 10 000 USD
0.30%
• 10 000 - 100 000 USD
0.25%
• 100 000 USD та більше
0.20%
Конвертація іноземної валюти у валюту 1-го класу (згідно класифікатора НБУ)
0.30%
10. Перекази в іноземній валюті:
Перекази в іноземній валюті (строк виконання до трьох робочих днів, враховуючи день надходження п/д до банку): 8

0.50%

min $30 сплата в день проведення операції

без ПДВ

сплата в день проведення операції за 1
операцію

без ПДВ

• доларах США
• доларах США (гарантований OUR)

0.15%
$17

• у Євро

0.15%

• в іншій валюті

0.15%

10.4

Здійснення конверсійних переказів за фактичним курсом
Розшук (запит) переказу на прохання клієнта: 8
• у російських рублях

10.5

не тарифікується
не тарифікується

0.10%

Перекази з рахунку на рахунок в установах ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
Перекази коштів в іноземній валюті з позичкових рахунків на поточний
8

без ПДВ

в грн. від суми валюти, що купується або
стягується з рахунку відправника
min RUB 300, max RUB 1000,
сплата в день проведення операції
min $25, max $100,
сплата у день проведення операції у
min EUR 35, max EUR 100,
сплата в день проведення операції
min $25, max $100,
сплата в день проведення операції
-

• у російських рублях

10.2
10.3

від суми, сплачується у грн., за курсом продажу
в день проведення операції

без ПДВ

500 RUB

10.5

10.6

10.7

• в доларах США
• у Євро
• в іншій валюті
Запит на анулювання, повернення, зміна умов переказу:
• у російських рублях
• в доларах США
• у Євро
• в іншій валюті
Надання копії (підтвердження) переказу

50$
50 EUR
50$

сплата в день проведення операції за 1
операцію

без ПДВ

500 RUB
80$
70 EUR
80$
15 грн.
11. Довідки / виписки, інші послуги

сплата в день проведення операції за 1
операцію
сплата в день проведення операції за 1
операцію

без ПДВ

плата за період виписки до 1 року (за кожен
рахунок), за період більше 1 року вартість
збільшується кратно кількості років

без ПДВ

9

Видача щоденних виписок про стан рахунків (за запитом Клієнта)
11.1

• щодо рахунків по яким надаються розрахункові послуги за системою "Клієнт-банк"

150 грн.

• щодо інших рахунків
не тарифікується
Видача дублікату виписки про стан рахунку і дублікатів інших розрахункових документів (відповідно до листа клієнта):
11.2

11.3

• щодо рахунків по яким надаються розрахункові послуги за системою "Клієнт-банк"

150 грн.

• щодо інших рахунків

150 грн.

плата за період документу до 1 року (за кожен
рахунок), за період більше 1 року вартість
збільшується кратно кількості років

20 грн.

Видача паперових примірників проведених платіжних доручень

10 грн.

Видача довідки:
• за формою Банку
• за формою Клієнта

100 грн.
200 грн.

сплата в день видачі довідки за 1 довідку

без ПДВ

11.7

Пересилка необхідних документів спецзв’язком в межах України (2 клас)

15 грн.

сплата в день проведення операції за один
пакет

з ПДВ

11.8

Оформлення грошової чекової книжки

50 грн.

за 1 книжку, сплата в день проведення операції

11.9

Оформлення довідки на вивезення іноземної валюти за межі України (ф № 01)

50 грн.

сплата в день видачі довідки, за 1 довідку

20 грн.

сплата в день проведення операції, за 1
довідку

20 грн.

сплата в день проведення операції, за 1 запит

11.5

11.6

11.10
11.11
11.12

Видача довідок за операціями, які проводяться Клієнтами через ПАТ "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК" в іноземній валюті
Розшук (запит) щодо помилково перерахованих коштів, оброблення запитів на
уточнення умов платежу
Підтвердження про доставку електронного платіжного документа через СЕП
НБУ в банк одержувача (відповідно до листа клієнта)

50 грн.

10 грн.

11.13

Оформлення платіжного доручення в національній валюті на паперовому носії

30 грн.

11.14

Плата за обслуговування кредитів, наданих нерезидентами України

70 грн.

11.15

Послуги банку, пов’язані з припиненням обтяження на нерухоме майно при
повному погашенні кредитів, що були видані після 13.05.2013 року

700 грн.

за кожен рахунок та за кожен підключений
щодо рахунків фізичних осіб-підприємців за 1
комплект

без ПДВ

Надання послуги "Інформатор банку"
Надання бланків карток із зразками підписів, відбитком печатки та їх
засвідчення

11.4

за 1 примірник, сплата в день видачі

сплата в день проведення операції за 1
підтвердження
сплата в день проведення операції за 1
платіжне доручення
щомісячно, стягується за кожний кредит
сплата протягом 3 робочих днів з дня
припинення іпотеки / обтяження за один об'єкт
нерухомості

без ПДВ

з ПДВ

ПРИМІТКИ:
стягується за кожний рахунок в національній валюті
1
в тому числі для переказів в національній валюті, які зараховано на поточний рахунок в після операційний час від продажу валюти
2
відкриття поточного рахунку/ рахунків в національній або іноземній валюті протягом перших 30 календарних днів після підписання договору банківського рахунку
3
відкриття поточного рахунку/ рахунків в національній або іноземній валюті через 30 календарних днів після підписання договору банківського рахунку
4
стягується при встановленні клієнту індивідуального ліміту (до 49 999,99 грн. включно)
для видаткової операції. З дати набрання чинності цими Тарифами загальний ліміт
щодо
5
розрахункових документів становить 50 000,00 гривень. Мінімальна сума
розрахункового документу, щодо якого надається послуга «SMS-повідомлення»,
відсутня.
при умові наявності договору про надання послуг щодо прийняття готівкових коштів від платників контрагентів та якщо платником комісії виступає юридична особа, що користується цим поточним рахунком.
6
7
державне мито сплачується додатково
8

стягується в гривні по курсу НБУ на день сплати комісійної винагороди

9

комісія за п.10.6 стягується (у разі потреби) в національній валюті на день проведення операції додатково до основних тарифів по переказах

Плата за користування Системою не застосовується для клієнтів, які мають в Банку поточний рахунок в іноземній валюті та/або користуються послугою «Зарплатний проект» /
Для клієнтів, що вже
користуються послугами Системи, нова плата за користування застосовується по мірі технічного налаштування тарифікації Банком для кожного клієнта – починаючи з 5-го календарного дня після направлення
Банком Клієнту відповідного повідомлення
Тарифікація послуги здійснюється для клієнтів, які є користувачами Системи на дату тарифікації - 26 число кожного місяця, в розмірі місячного тарифу, незалежно від кількості днів фактичного користування
11
Системою
Комісія 10.1 "Перекази в іноземній валюті" здійснюється за порядком сплати комісії SHA. Цей вид сплати комісії передбачає розподіл комісії наступним чином: клієнт сплачує Банку комісію у відповідності із тарифами,
Тип комісії BEN. Цей тип передбачає, що всі витрати за проходження платежу несе одержувач платежу. Комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі.
В разі необхідності клієнт може використовувати переказ з типом комісії (OUR), в цьому випадку Клієнт сплачує Банку комісію у відповідності із тарифами та зобов’язується безумовно сплатити всі можливі комісії третіх
банків що утримані у зв’язку з виконанням переказу. Цим Клієнт беззаперечно та безвідклично доручає Банку списувати грошові кошти в необхідному розмірі, з рахунків Клієнта що відкриті в Банку, а також з рахунків,
які будуть відкриті Клієнтом в Банку та направити списані таким чином грошові кошти Клієнта в рахунок сплати можливих комісій третіх банків. У випадку відсутності або недостатності у Клієнта коштів у валюті,
необхідній для оплати, Банк має право на договірне списання коштів Клієнта у іншій валюті і на самостійне придбання за рахунок таких коштів валюти, необхідної для сплати, за курсом уповноваженого Банку на день
здійснення операції. Для платежів в євро комісії третіх банків не стягуються.
Для виконання операції з купівлі, продажу, конвертації (обміну) іноземної валюти Клієнт уповноважує Банк самостійно заповнити від імені Клієнта Заяву про купівлю, продаж, конвертацію (обмін) іноземної валюти
згідно «Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів», затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 05.03.2003 року №82. При цьому всі витрати, пов’язані із купівлею, продажем, конвертацією (обміном) коштів Клієнта у валюту відповідної сплати, включаючи (але не виключно) комісії Банку (згідно
діючих тарифів), обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів за операції купівлі-продажу валют та всі інші витрати (в тому числі обов’язкові в силу закону), покладаються на Клієнта.
Невикористання Банком його права на договірне списання коштів з рахунків Клієнта не звільняє Клієнта від зобов’язання сплатити всі можливі комісії третіх банків.
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