
 

 Тарифний Пакет «Благодійність»*  

(надалі – «Тарифний Пакет 1») 

Код 

тарифу 
Послуги 

Вартість 

послуг 
Коментарі 

1.1. 
Вартість Тарифного 

Пакету 1 

Комісія не 

встановлюється 

 

У вартість Тарифного Пакету 1 входить: 

 відкриття одного Поточного Рахунку для 
кожної з наступних валют: гривня, долари 
США, євро, в кожній Установі Банку**;  

 видача однієї довідки про відкриття Поточного 
Рахунку; 

 випуск двох Сертифікатів Відкритих Ключів 
для доступу в Cистему Клієнт-Банк 
уповноваженим особам Клієнта з самостійним 
встановленням Системи Клієнт-Банк 

В інших випадках (в т.ч. при відкритті додаткових 

рахунків) комісія сплачується відповідно до 

Стандартних Тарифів Банку. 

1.2. 

10.2./10.3

. 

Місячний платіж за 

користування Тарифним 

Пакетом 1 

Комісія не 

встановлюється 

У вартість входить: 

 обслуговування через Систему Клієнт-Банк 
(перегляд операцій та залишків по рахункам, 
отримання будь-якої довідкової інформації 
тощо); 

 надання засобами Системи Клієнт-Банк 
виписок з рахунку в електронній формі, 
засвідчених електронним підписом 
уповноваженої особи Банку, який 
накладається та використовується Банком у 
відповідності до вимог чинного законодавства 
України. 

Комісія за користування Тарифним Пакетом 1 

утримується Банком щомісяця в останній 

Банківський День поточного місяця. 

Перекази в національній валюті 

3.2.2. 

Виконання платіжної 

інструкції в електронній 

формі за умови її 

отримання Банком 

протягом Операційного 

Часу 

3 грн. за кожну 

платіжну 

інструкцію – 

перші 20 

платежів в 

місяць 

 

Комісія не 

встановлюється 

починаючи з 21го 

платежу 

 Комісія списується Банком за вихідний (за 
межу Банку) переказ у момент здійснення  
платіжної операції. 

 Починаючи з 21го платежу усі наступні платіжні 
операції протягом календарного місяця не 
тарифікуються 

Перекази в іноземній валюті 

3.2. 

 

виконання стандартної 

платіжної операції в дол. 

США та інших іноземних 

валютах (тип комісії 

BEN/SHA), 

0,15% суми 

переказу,  

але не менше 

ніж 15 дол. США 

та не більше ніж  

100 дол. США 

• Дата валютування для стандартних платіжних 

операцій: день отримання Банком платіжної 

інструкції + 2 Банківські Дні, за умови отримання 

Банком такої платіжної інструкції до 15:00 

Операційного Дня 

• застосовується Примітка 3 Стандартних Тарифів 

Банку. 

• застосовується Примітка 4 Стандартних Тарифів 

Банку. 

∙ виконання стандартної 

платіжної операції в дол. 

США та інших іноземних 

0,15% суми 

переказу, але не 

менше ніж 35 

дол. США та не 



валютах (тип комісії 

OUR), 

більше ніж  120 

дол. США 

4.2. 
Купівля іноземної 

валюти. 
0,4% суми  

Заява про купівлю іноземної валюти приймається 

Банком до 14:30 Операційного Дня. 

 

Комісія за послуги 

інтернет еквайрингу 

 

1.8% 

Для підключення послуги укладається окремий 

договір доручення про прийом платежів, у якому 

додатково фіксується зазначений у Тарифному 

Пакеті 1 розмір комісії. 

Комісія розраховується з кожного платежу. 

 

 

*Тарифний Пакет 1 поширюється виключно на Клієнтів – юридичних осіб резидентів, що вперше відкривають 

рахунок в Банку та основний вид економічної діяльності яких 88.99:Надання іншої соціальної допомоги без 
забезпечення проживання, н.в.і.у. 
** Під Установою Банку розуміється Регіональне відділення/ відділення або Головний офіс Банку тощо. 
Послуги/операції, які не передбачені Тарифним Пакетом 1, тарифікуються відповідно до Стандартних Тарифів 
Банку.  

 


