Додаток №1
до протоколу Бюджетно-тарифного комітету №63 від 01.11.2017р.

Тарифний пакет "Базовий"  на послуги та операції в національній та іноземній валюті,
що надаються фізичним особам з відкриттям рахунку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»

1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

2
2.1.

3

Послуги та операції
Ведення поточних рахунків

Порядок

Розмір тарифів

Відкриття поточного рахунку
Відкриття поточного рахунку співробітникам ПАТ «ВЕРНУМ
БАНК» (для зарахування заробітної плати)
Відкриття поточного рахунку для обслуговування
депозитного вкладу (зарахування відсотків та основної суми
вкладу)
Відкриття поточного рахунку у разі наявності в ПАТ
«ВЕРНУМ БАНК» будь-якого поточного та/або вкладного
рахунку клієнта
Оформлення довіреностей (проста форма)
Закриття поточного рахунку

одноразово

50,00 грн.

-

не тарифікується

-

не тарифікується

-

не тарифікується

за кожну
-

100,00 грн.
не тарифікується

Зарахування грошових коштів  на поточні рахунки безготівкових надходжень

Зарахування на поточні рахунки готівкових та безготівкових
грошових коштів
Операції з готівковими коштами в національній та іноземній  валюті*.

не тарифікується

Видача готівкових коштів з поточного рахунку
3.1.

до 100 000,00 грн.
від 100 000,01 до 500 000,00 грн.
від 500 000,01 до 1 000 000,00 грн.
понад 1 000 000,01 грн.
Видача готівкових коштів в іноземній валюті з поточного
рахунку

3.2.

4.

від суми
від суми
від суми
від суми
комісія стягується в
національній валюті по курсу
НБУ на день здійснення
операції

1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

від суми

min 20 грн. 1,20 %

від суми

1,00%

від суми

0,80 % max 10 000,00 грн.

до 10 000,00
( долар США, ЕВРО, фунт стерлінг, російський рубль )
від 10 000,01 до 50 000,00
( долар США, ЕВРО, фунт стерлінг,російський рубль)
від 50 000,01
( долар США, ЕВРО, фунт стерлінг, російський рубль)

Перерахування власних грошових  коштів з поточного рахунку:

Перерахування коштів в національній валюті з поточного
рахунку в межах ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"
з поточного рахунку фізичної особи на інший поточний
4.1.1.
рахунок фізичної особи
з поточного рахунку фізичної особи на поточних рахунок
4.1.2. юридичної особи або поточний рахунок фізичної особи підприємця
4.2. Переказ коштів в національній валюті на користь інших банків:
4.1.

-

не тарифікується

від суми

0,3% мінімум 10 грн.
максимум 500 грн.

4.2.1. в операційний час

від суми

4.2.2. в післяопераційний час

від суми

Переказ коштів в іноземній валюті на поточні рахунки в інших банках:
від суми (за кожний платіж).
Сплачується в національній
4.3.1. в доларах США
валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
від суми (за кожний платіж).
в Євро (та інших вільно конвертованих валютах 1 групи
Сплачується в національній
4.3.2.
Класифікатора (крім дол. США))
валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
від суми (за кожний платіж).
в російських рублях (та валютах 2-ї та 3-ї категорії
Сплачується в національній
4.3.3.
Класифікатора)
валюті по курсу НБУ на дату
проведення операції.
Внесення змін/уточнення до платежу в іноземній валюті
від суми (за кожний платіж).
після прийняття його до оплати; анулювання переказу,
Сплачується в національній
4.4.
запит/розшук відправленного переказу протягом одного
валюті по курсу НБУ на дату
операційного дня, в якому було здійснено платіж
проведення операції.)

0,5% мінімум 10 грн.
максимум 1 000 грн.
0,7% мінімум 10 грн.
максимум 2 000 грн.

4.3.

0,5 %, мінімум 30 дол. США
максимум 500 дол. США
0,5%, мінімум 30 Евро
максимум 500 Евро
0,5 %, мінімум 10 дол. США
максимум 100 дол. США

50 USD/EUR

4.5.

Оформлення Електронної індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих
3
валютних операцій :

сума переказу до 149 999,99 грн., включно
(за курсом НБУ на дату здійснення переказу)
сума переказу від 150 000,00 грн., включно
4.5.2.
(за курсом НБУ на дату здійснення переказу)
Надання витягу з «Реєстру індивідуальних ліцензій на
здійснення фізичними особами валютних операцій» щодо
4.6.
видачі електронної індивідуальної ліцензії (е-ліцензії) та/або
її анулювання

4.5.1.

одноразово за заявою клієнта

400 грн

одноразово за заявою клієнта

500 грн

одноразово за заявою клієнта

150 грн

5.

Перерахування власних грошових коштів в національній валюті з поточного рахунку фізичної особи на
поточний рахунок іншої фізичної особи за розрахунками в межах ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" при:  

5.1.

придбанні автотранспорту

одноразово

5.2.

придбанні нерухомості

одноразово

0,5%, мінімум 10 грн.
максимум 750 грн.
0,5%, мінімум 10 грн.
максимум 1 000 грн.

одноразово

1 000 грн

6.
6.1.

1

1

Перерахування позичкових коштів в національній валюті

Перерахування з поточного рахунку фізичної особи в рамках
кредитних програм ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"

7.

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

7.1.

Продаж безготівкової іноземної валюти
гривню

7.2.

Купівля безготівкової іноземної валюти за безготівкову
гривну

7.3.

на безготівкову

Безготівкова конверсія іноземної валюти

договірне списання, від суми
гривневого еквіваленту купленої
валюти за курсом операції

0,15%

договірне списання, від суми
гривневого еквіваленту купленої
валюти за курсом операції

0,30%

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

1% максимум 6 000 грн.

8.

Надання підтвердження розрахунків та довідок, пов`язаних з розрахунковим обслуговуванням Клієнта (в т.ч.

8.1.
8.2.

Протягом місяця з дати здійснення платежу
Більше одного місяця з дати здійснення платежу

8.3.

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

8.4.

одноразово (за кожний платіж)
одноразово (за кожний платіж)

100,00 грн.
200,00 грн.

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

Надання довідки про підтвердження розрахункового
обслуговування клієнта та виконання операцій по рахунку у
зв`язку з отриманням кредиту від нерезидента

за довідку

200,00 грн.

9.

Інші послуги та операції, що надаються фізичним особам

9.1.

Видача стандартних довідок, пов`язаних з розрахунково2
касовим обслуговуванням клієнтів в національній валюті

за довідку

50 грн.

за довідку

200 грн.

за довідку

100,00 грн.

за повідомлення

20,00 грн.

щорічно

50,00 грн.,
але небільше залишку на рахунку

на залишок

0%

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

10.

Видача нестандартних довідок, пов`язаних з розрахунковокасовим обслуговуванням клієнтів в національній валюті
Надання довідки про станвиконання зобовязань за
банківськими активними операціями
Відправлення повідомлень електронною поштою, в т.ч.
інформаційних повідомлень через електронну пошту НБУ, що
пов`язані з уточненням платіжних реквізитів в національній
валюті
Супроводження Рахунку при відсутності руху коштів (окрім
операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги
та нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку,
якщо такі проводилися) протягом одного року

Нарахування відсотків на залишок коштів на
поточний рахунок

- Комісія застосовується при розрахунках за придбання автомобіля/ нерухомості, інвестування у придбання нерухомості, перерахування
коштів на рахунок нотаріуса по кредиту на оплату нотаріальних витрат при переоформленні майнових прав на нерухоме майно. Комісія
стягується при перерахуванні коштів як на рахунок в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" так і на рахунки в інших банках України.
1

- Стандартною є довідка українською мовою, що засвідчує факт наявності рахунку в Банку, його стан (діючий, закритий, арештований
тощо), номер, дату відкриття/закриття та розмір залишку коштів на рахунку, довідка про рух коштів на рахунку (за бажанням клієнта).
2

- Першим 5-и клієнтам, які звернулися протягом календарного року до Банку для отримання е-ліцензії, тариф за оформлення другої еліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій - 0,01 грн.
3

*Не тарифікується для видачі зарахованих грошових коштів з власних поточних рахунків відкритих в межах ПАТ "ВЕРНУМ БАНК",
процентів за вкладами та сумами вкладів, які відкриті в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" до 01.12.2017р.

