Додаток №1 до Протоколу Бюджетно-тарифного комітету №14 від 02.06.2016р.

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

Назва послуги та операції Банку

Порядок оплати (договірне списання)

Тариф

одноразово при відкритті рахунку

150,00 грн.

одноразово при відкритті рахунку

50,00 грн.

-

не тарифікується

1. Відкриття/закриття поточного рахунку
1.1.
1.2.

Відкриття першого поточного рахунку, у національній/іноземній
валюті
Відкриття кожного наступного поточного рахунку у
національній/іноземній валюті

1.3.

Відкриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду

1.4.
1.5.

входить у вартість тарифного пакету
100,00 грн.

1.8.

Відкриття спеціального рахунку 2604 для соціальних виплат
Переоформлення тимчасового рахунку в поточний
одноразово при переоформленні рахунку
Відкриття поточного рахунку з номером на вибір Клієнта (в рамках послуги "Золотий номер рахунку")
одноразово при відкритті рахунку
Відкриття рахунку з обранням номеру "Золота сімка" (7 останніх
(тариф сплачується додатково до тарифу п.1.1. або п.
цифр на вибір Клієнта)
1.2. або п.1.3.)
одноразово при відкритті рахунку
Відкриття рахунку з обранням номеру "Золота п'ятірка" (5 останніх
(тариф сплачується додатково до тарифу п.1.1. або
цифр на вибір Клієнта)
п.1.2. або п.1.3.)
Закриття та відкриття поточного рахунку у зв'язку з припиненням
одноразово при закритті та відкритті поточного
діяльності юридичної особи (внаслідок злиття, приєднання, поділу,
рахунку
перетворення), зміни її найменування
Закриття поточного рахунку
-

1.9.

Закриття тимчасового рахунку для формування статутного фонду

-

входить у вартість тарифного пакету

1.9.1.

Повернення коштів, що були внесені на рахунок для формування
статутного фонду, при відмові в реєстрації юридичної особи

-

не тарифікується

1.6.

1.7.

300,00 грн.

200,00 грн.

50,00 грн.
входить у вартість тарифного пакету

2. Вартість тарифного пакету

2.3.

Ведення поточного рахунку у національній валюті
(окрім рахунків 2604, "Overnight" та "∑-Активність")
Ведення поточного рахунку у іноземній валюті
(окрім рахунку "∑-Активність")
Ведення спеціального рахунку 2604 для соціальних виплат

2.4.

Зарахування на поточний рахунок клієнта безготівкових коштів

-

входить у вартість тарифного пакету

2.5.

Зарахування на поточний рахунок клієнта власних готівкових
коштів

-

входить у вартість тарифного пакету

одноразово

50,00 грн.

одноразово

350,00 грн.

-

входить у вартість тарифного пакету

від суми
за кожну розмінну монету
від суми. Комісійна винагорода сплачується в
національній валюті - гривні по курсу НБУ на дату
проведення операції.

1,0%
0,3 грн. за 1 шт.

2.1.
2.2.

щомісячно, за кожний рахунок, при наявності
дебетового руху по рахунку
щомісячно, за кожну валюту, при наявності
дебетового руху по рахунку
-

входить у вартість тарифного пакету

200,00 грн.
20,00 грн.

3. Система "Клієнт-Банк"
3.1.
3.2.
3.3.

Плата за підключення до системи "Клієнт-Банк" (без виїзду
фахівця)
Плата за підключення до системи "Клієнт-Банк" (з виїздом
представника Банку)
Обслуговування рахунку в системі "Клієнт-Банк"

4. Касове обслуговування
4.1.
4.2.

Видача готівки з поточного рахунку в національній валюті
Обмін банкнот на розмінну монету згідно з заявою клієнта

4.3.

Видача готівки з поточного рахунку в іноземних валютах

4.4.

Попередня підготовка готівки у відповідних номіналах згідно
заявки клієнта (до 13:00 години дня, що передує дню отримання
готівкових коштів)

від суми. Комісійна винагорода сплачується в
національній валюті - гривні по курсу НБУ на дату
проведення операції.
(тариф сплачується разом з тарифом п.4.1. та/або 4.3.)

0,02%

4.5.

Термінова підготовка готівки у відповідних номіналах без
попередньої заявки клієнта

від суми. Комісійна винагорода сплачується в
національній валюті - гривні по курсу НБУ на дату
проведення операції.
(тариф сплачується разом з тарифом п.4.1. та/або 4.3.)

0,50%

4.6.

Повторний перерахунок готівки

від суми. Комісійна винагорода сплачується в
національній валюті - гривні по курсу НБУ на дату
проведення операції.
(тариф сплачується разом з тарифом п.4.1. та/або 4.3.)

0,2%

4.7.

Відмова Клієнта від попередньо підготовленої готівки у
відповідних номіналах згідно заявки клієнта

від суми попередньо замовленої готівки.
Комісійна винагорода сплачується в національній
валюті - гривні по курсу НБУ на дату проведення
операції.

0,02%

4.8.

Дослідження щодо справжності та платіжності банкнот у
національній валюті

за банкноту, сплачується в день виконання операції

5,00 грн.

1,0%

5. Переказ коштів з поточного рахунку (національна та іноземна валюти)
5.1.
5.2.

Переказ коштів з поточних рахунків в національній та іноземній
валютах в межах ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
Переказ коштів в національній валюті на користь інших банків:

-

входить у вартість тарифного пакету

5.2.1.

за платіжними дорученнями, що оформлені на паперових носіях:
в операційний час

за кожний платіж

в післяопераційний час

за кожний платіж

по системі "Клієнт-Банк" (понад кількість, яка передбачена тарифним пакетом):
20 переказів у національній валюті в системі "Клієнт-Банк" на
користь інших банків (в операційний час)
5.2.2.
в операційний час
в післяопераційний час
5.3.

10,00 грн.
0,15%
min 25,00 грн. max 500,00 грн.

-

входить у вартість тарифного пакету

за кожний платіж

2,00 грн.
0,1%
min 10,00 грн. max 500,00 грн.

від суми за кожний платіж

Переказ коштів в іноземній валюті на користь інших банків:
в доларах США

від суми (за кожний платіж). Сплачується в
національній валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
5.3.1. комісійні за рахунок платника, з гарантованим отриманням
національній валюті по курсу НБУ на дату
бенефіціаром суми переказу у повному обсязі (OUR+FULL)
проведення операції.
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
комісійні банку-платника, решта за рахунок бенефіціара (SHA) та
національній валюті по курсу НБУ на дату
комісійні за рахунок беніфійіара (BEN)
проведення операції.
в Євро (та інших вільно конвертованих валютах 1 групи Класифікатора (крім дол. США))
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
комісійні за рахунок платника (OUR)
національній валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
5.3.2.
комісійні банку-платника, решта за рахунок бенефіціара (SHA)
національній валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
комісійні банку-платника за рахунок бенефіціара (BEN)
національній валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
в російських рублях (та валютах 2-ї та 3-ї категорії Класифікатора)
від суми (за кожний платіж). Сплачується в
5.3.3.
комісійні (OUR) / (SHA) / (BEN)
національній валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
Розрахунки з нерезидентами за зовнішньоекономічними
5.4. операціями у гривнях (перекази на Лоро-рахунки банківдоговірне списання за кожний платіж
нерезидентів)
комісійні за рахунок платника (OUR)

0.2%
(min 30 USD - max 120 USD)
0.2%
(min 30 USD - max 150 USD) + 50 USD
0.1%
(min 30 USD - max 60 USD)

0.2%
(min 50 EUR - max 130 EUR)
0.15%
(min 30 EUR - max 60 EUR)
0.1%
(min 20 EUR - max 40 EUR)

0.2%
(min 10 USD - max 100 USD)
50,00 грн.

6. Послуги за операціями з купівлі/продажу/конверсії безготівкових іноземних валют
6.1. Продаж безготівкової іноземної валюти:
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4

6.3.
6.3.1
6.3.2
6.3.3

- до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора;
- до 500 000,00 російських рублів
- від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї
групи класифікатора;
- від 500 000,01 до 1 000 000,00 російських рублів
- від 100 000,01 до 500 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї
групи класифікатора;
- від 1 000 000,01 до 3 000 000,00 російських рублів
- від 500 000,01 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора;
- від 3 000 000,01 російських рублів
Обов'язковий продаж та продаж у повному обсязі (згідно
вимог законодавства України):

0.25%
(min 250,00 грн.)
0.20%
утримання з суми гривневого еквіваленту проданої
валюти за курсом операції

0.15%

0.1%
0.2%

Купівля безготівкової іноземної валюти:
- до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора;
- до 500 000,00 російських рублів
- від 10 000,01 до 100 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї
групи класифікатора;
- від 500 000,01 до 1 000 000,00 російських рублів
- від 100 000,01 до 500 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї
групи класифікатора;
- від 1 000 000,01 до 3 000 000,00 російських рублів
- від 500 000,01 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора;
- від 3 000 000,01 російських рублів

0.25%
(min 250,00 грн.)
від суми гривневого еквіваленту купленої валюти за
курсом операції.
Додатково оплачуються відрахування до ПФ згідно
законодавства України.

0.20%

0.15%

0.10%

Конверсійні операції в безготівковій іноземній валюті:
- до 10 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора
- від 10 000,01 до 50 000,00 одиниць іноземної валюти 1-ї
групи класифікатора
- від 50 000,01 одиниць іноземної валюти 1-ї групи
класифікатора

від суми.
Комісійна винагорода сплачується в національній
валюті по курсу НБУ на дату проведення операції.

0.4%
(min 500,00 грн.)
0.35%
0.25%

7. Надання виписок та довідок
Надання щоденних виписок по рахунку
Надання довідки про відкриття/закриття рахунку
Надання довідки про відкриття/закриття рахунку в день
7.2.1.
відкриття/закриття рахунку
Надання довідки про відкриття/закриття рахунку на вимогу
7.2.2.
клієнта
Надання виписок/дублікатів виписок з особового рахунку на запит
7.3.
клієнта
7.1.
7.2.

-

входить у вартість тарифного пакету

-

входить у вартість тарифного пакету

за кожну довідку

75,00 грн.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.4.

- від дати запиту до 1-го місяця
- від дати запиту більше 1-го місяця
- від дати запиту більше 1-го року
Надання довідок пов`язаних з розрахунково-касовим
обслуговуванням клієнтів, згідно запиту клієнта

Надання довідки, що не стосується стандартного розрахунковокасового обслуговування (довідка для аудиторів, підтвердження
окремих платежів, щодо розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями та інші)
Надання копій розрахункових документів в форматі МТ
7.6.
(відправлених по системах TELEX, SWIFT)
Термінове надання довідок, копій розрахункових документів в
7.7.
форматі МТ, згідно запиту клієнта (сьогодні на сьогодні)
Надання довідки про стан виконання зобов'язань за банківськими
7.8.
активними операціями
Надання довідки про підтвердження розрахункового
7.9. обслуговування клієнта та виконання операцій по рахунку у зв`язку
з отриманням кредиту від нерезидента
Пересилка засобами електронної пошти за запитом клієнта, на
електронну адресу, вказану в опитувальнику клієнта:
7.10.
довідки/виписки по рахунку/копій розрахункових документів в
форматі МТ
Розрахункове обслуговування за реєстрацію договорів, які
передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед
7.11.
нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами,
позиками в іноземній валюті
7.5.

одноразово за один дублікат
одноразово за один дублікат
одноразово за один дублікат

50,00 грн.
75,00 грн.
150,00 грн.

за кожну довідку

75,00 грн.

за кожну довідку

200,00 грн.

за кожну копію

100,00 грн.

за кожну довідку/копію (додатково до тарифу 7.3.7.6.)

200,00 грн.

за кожну довідку

100,00 грн.

за кожну довідку

650,00 грн.

за кожну пересилку (додатково до тарифу 7.3.-7.6.)

20,00 грн.

щомісячно, за кожний договір

100,00 грн.

за кожний документ
за кожну чекову книжку
за кожну заміну

20,00 грн.
50,00 грн.
25,00 грн.

8. Інші операції та послуги
8.1.
8.2.
8.3.

Оформлення платіжного документу на прохання Клієнта
Оформлення грошових чекових книжок
Внесення змін у юридичну справу

8.4.

Внесення змін/уточнення до платежу в іноземній валюті після
прийняття його до оплати; анулювання переказу, запит/розшук
відправленого переказу

за кожний платіж. Комісійна винагорода сплачується
в національній валюті по курсу НБУ на дату
виконання операції щодо внесення змін/уточнень.
Додатково сплачується комісія третіх банків

50 USD/EUR

8.5.

Здійснення розрахунків та інші операції щодо обслуговування
кредиту від нерезидента

щоквартально

500,00 грн.

8.6.

Продаж бланків цінних паперів (векселів)

за кожний бланк.
Додатково окремо сплачується Держмито

24,00 грн.

8.7.

Ведення рахунку при відсутності руху коштів протягом одного року
(клієнтських операцій)

щорічно, але не більше залишку на рахунку

50,00 грн.

8.8.

Нарахування процентів на залишок коштів на поточний рахунок

на залишок

не тарифікується

Примітка до п.2 Тарифів:
Комісія за обслуговування поточного рахунку не стягується, якщо за звітний місяць по рахунку здійснювалося лише примусове списання коштів на підставі інкасових доручень
(розпоряджень), платіжних вимог, тощо, та не проводились клієнтські операції

Тарифи вступають в дію:
- для нових Клієнтів - з 08.06.2016 (включно);
- для Клієнтів, які відкрили поточні рахунки до 08.06.2016 – з 13.06.2016 (включно).

