Тарифи на банківські послуги та операції, що надаються клієнтам-юридичним особам та фізним особам-підприємцям ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
Тарифний пакет "OVERNIGHT"
№

Назва послуги та операції Банку

Порядок оплати (договірне списання)

Тариф

1.

Відкриття поточного рахунку

не тарифікується

2.

Обслуговування рахунку у національній валюті

не тарифікується

Перехід клієнта з одного тарифного пакету на інший діючий тарифний пакет
Переказ коштів з поточного рахунку
Переказ коштів з поточного рахунку в національній валюті в межах ПАТ
4.1.
"ВЕРНУМ БАНК"

не здійснюється

3.
4.

4.2.

не тарифікується

Переказ коштів в національній валюті на користь інших банків

не здійснюється

5.

Послуги за операціями з купівлі/продажу/обміну безготівкових іноземних валют

не здійснюється

6.
7.

Касові операції
Зарахування на поточний рахунок клієнта безготівкових коштів

не здійснюється

7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

не здійснюється

Зарахування на поточний рахунок клієнта безготівкових коштів з рахунків в ПАТ
"ВЕРНУМ БАНК"
Інші операції та послуги
Надання довідки про відкриття/закриття рахунку
Надання дублікатів виписок з особового рахунку або додатку до виписки на запит
клієнта
Надання довідок пов`язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтів,
згідно запиту клієнта

не тарифікується

одноразово при відкритті/закритті рахунку

не тарифікується

одноразово за один дублікат

50,00 грн.

договірне списання за кожну довідку

75,00 грн.

8.4.

Надання довідки, що не стосується стандартного розрахунково-касового
обслуговування (довідка для аудиторів та інші)

договірне списання за кожну довідку

200,00 грн.

8.5.

Термінове надання довідок, згідно запиту клієнта (сьогодні на сьогодні)

договірне списання за кожну довідку (додатково
до тарифу 8.1 -8.4)

100,00 грн.

8.6.

Пересилка довідки/виписки по рахунку засобоми електронної пошти за запитом
клієнта, на електоронну адресу, вказану в опитувальнику клієнта

договірне списання за кожну пересилку
(додатково до тарифу 8.1 -8.4)

20,00 грн.

одноразово

не тарифікується

В річних. Сплачується в термін, обумовлений в
Договорі банківського рахунку

Згідно Розпорядження Банку

9.

10.

Зарахування на поточний рахунок клієнта безготівкових коштів з інших банків

Закриття поточного рахунку

Плата по залишку коштів на поточному рахунку

Примітки до Тарифного пакету "Overnight":
1) На умовах тарифного пакету "Overnight" відкриваються виключно поточні рахунки в національній валюті.
2) Відкриття рахунку на умовах тарифного пакету "Overnight" здійснюється тільки при умові наявності у Клієнта іншого поточного рахунку в національній валюті, відкритого у ПАТ "ВЕРНУМ
БАНК" на умовах діючих тарифних пакетів (за винятком ТП "Overnight").
3) Обслуговування рахунку в системі "Клієнт-Банк" здійснюється відповідно до тарифного пакету, на умовах якого обслуговується інший поточний рахунок в національній валюті, відкритий в ПАТ
"ВЕРНУМ БАНК".
4) Рівень процентної ставки, мінімальний рівень залишку коштів на рахунку, проценти на який нараховуються за ставкою 0% річних, та максимальний рівень залишку коштів на рахунку, при
перевищенні якого проценти нараховуються за ставкою 0% річних, встановлюється Банком в односторонньому порядку, про що Банк інформує Клієнта шляхом надання відповідного повідомлення
по системі "Клієнт-Банк". Наявність коштів на рахунку поточного дня станом на час, визначений Банком, є підтвердженням згоди Клієнта на нарахування процентів на залишок коштів на рахунку
за процентною ставкою, інформація про яку була надана банком по системі "Клієнт-Банк".

