Вступають в силу з 01.03.2017
Додаток №1
до Протоколу Бюджетно-тарифного комітету №9 від 24.02.2017р.
Тарифи ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на послуги та операції в національній та іноземній валюті,
що надаються фізичним особам без відкриття рахунку
Послуги та операції
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Переказ коштів без відкриття поточного рахунку в національній валюті:
На користь юридичних та/або фізичних осіб за межі та в межах ПАТ
«ВЕРНУМ БАНК» (крім внесення коштів на власний рахунок або за
довіреністю) без укладання договору з ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
На користь юридичних осіб - Клієнтів / Контрагентів ПАТ "ВЕРНУМ
БАНК" за укладеними договорами, які:
- є Отримувачами платежів
(за укладеними договорами про приймання платежів)
- забезпечують подальше перерахування прийнятих Банком платежів на
рахунки належних Отримувачів (за укладеними агентськими договорами)
На користь Міністерства оборони України
На користь Благодійного фонду "Фонд добрі справи"
Прийом платежів з метою подальшого зарахування на ЕПЗ (банківську
платіжну картку) Одержувача, що емітований українськими банками
(послуга MONEGO).
Мінімальна сума платежу – 10,00 грн.
Максимальна сума - 50 000,00 грн.
Переказ коштів без відкриття поточного рахунку в іноземній валюті:
Перекази по системі грошових переказів MONEY GRAM
(переказ коштів / виплата переказів)
Перекази по системі грошових переказів WESTERN UNION
(виплата переказів)

2.3.

Обов’язковий продаж іноземної валюти
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Інші послуги без відкриття рахунку:

3.1.
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3.7

3.8

Внесення змін/уточнення до платежу в іноземній валюті після прийняття
його до оплати; анулювання переказу, запит/розшук відправленного переказу
протягом одного операційного дня, в якому було здійснено платіж
Видача довідок, пов`язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням
клієнтів
Видача довідок, не пов`язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням
клієнтів
Надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Відправлення повідомлень електронною поштою, в т.ч. інформаційних
повідомлень через електронну пошту НБУ, що пов`язані з уточненням
платіжних реквізитів в національній валюті
Надання копії платіжного документу
Перевірка на платіжність та/або перерахунок готівкових коштів без
зарахування на рахунки, відкриті в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" та/або без
наступного переказу
Зняття готівки (гривні) через РОS-термінал з ЕПЗ (банківських платіжних
карток) міжнародних платіжних систем «VISA» та «MasterCard», емітованих
іншими банками

Порядок

Розмір тарифів

від суми (за кожний платіж)

0,5 %, мінімум 8 грн.,
максимум 750 грн.

за наявності договору

згідно умов договору

за наявності договору

згідно умов договору

від суми (за кожний платіж)
від суми (за кожний платіж)

0,00 грн
0,00 грн

від суми (за кожний платіж)

1,0% + 5,00 грн.

в залежності від суми переказу
в залежності від суми переказу

згідно тарифів міжнародної платіжної
системи MONEY GRAM
згідно тарифів міжнародної платіжної
системи WESTERN UNION

від суми гривневого еквіваленту
проданої валюти за курсом
операції

0,5%

від суми (за кожний платіж).
Сплачується в національній
валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.

80 доларів США

за довідку

100 грн.

за довідку

100 грн.

за кожен витяг

згідно окремих тарифів

за повідомлення

20 грн.

за кожну копію

5,00 грн

від суми (за кожне
перерахування) 1

0,08 %,
мінімум 20,00 грн.

від суми

1,00%

від суми операції.
Сплачується в національній
2,00%
валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
1
У випадку перевірки на платіжність та/або перерахунок готівкових коштів в іноземній валюті, комісійна винагорода сплачується в гривні по курсу НБУ на дату
проведення операції.
3.9

Операції з конвертації (обміну) однієї готівкової іноземної валюти на іншу в
межах 1-ї групи Класифікатора НБУ

