Додаток 1
до Протоколу Тарифного комітету №57-1 від 03.11.2017 р.
Введено в дію з 06.11.2017 року.
Послуги та тарифи за вкладними (депозитними) операціями фізичних осіб
Назва операції/послуги

№ п/п

Розмір тарифу

Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття вкладного (депозитного) рахунку
Вартість відкриття рахунку
1.1.
Плата за закриття рахунку
1.2.
Розділ 2. Додаткові та сервісні послуги

Не тарифікується
Не тарифікується

Примітки до тарифу*
-

2.1.

Надання довідкової інформації щодо стану вкладного (депозитного) рахунку на паперових носіях:

2.1.1.

Надання виписки по рахунку за поточний/попередній місяць
Надання виписки по рахунку за будь-який період на вимогу клієнта (з
врахуванням п.2.1.1.)

2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

Не тарифікується
25 грн.

Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому

75 грн.

Надання копій (дублікатів) касових, платіжних документів, договору
50 грн.
банківського вкладу та депозитних сертифікатів
Оформлення та надання довідки розширеної форми для фізичних осіб про наявність,
до договорів банківського вкладу/банківського рахунку.

Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
Оплата одноразово від суми операції у день надання
послуги
стан рахунку або отримані доходи

Протокол Тарифного комітету № 28-9 від 13.05.2017 р. (вступає в дію з 20 червня 2017 року)

Надання довідки розширеної форми про наявність, стан одного рахунку
або отримані доходи за таким рахунком українською або англійською
2.4.1.
150 грн.
мовою
Надання довідки розширеної форми про наявність, стан по двом та більше
рахункам, або отримані доходи за такими рахунками українською або
2.4.2.
200 грн.
англійською мовою, або двомовної довідки за одним або більше
рахунками
Розділ 3. Комісія за обслуговування неактивного рахунку вкладу на вимогу «Ощадний рахунок»
Протокол Тарифного комітету № 65-2 від 09.12.2016 діє з 01 березня 2017 року

3.1.

Обслуговування неактивного рахунку вкладу на вимогу «Ощадний
рахунок»**

100 UAH/
10 USD/
10 EUR,
але не більше залишку на
рахунку

Оплата одноразово у день звернення клієнта про отримання
послуги

Оплата одноразово, у разі наявності коштів на рахунку, у
відповідній валюті, в місяці наступному за місяцем
визначення рахунку неактивним

*Усі тарифи - без ПДВ.
** Комісія стягується одноразово Банком з неактивного Ощадного рахунку, на якому є залишки коштів Клієнта, 1-го числа (або наступного банківського дня, якщо ця дата є вихідним днем), в місяці, наступному
за місяцем, в якому сплинуло 365 календарних днів(за виключенням клієнтів держателів активних поточних рахунків для зарахування заробітної плати) або більше , коли по рахунку не здійснювались наступні
операції: зарахування коштів на Ощадний рахунок (за виключенням зарахування нарахованих Банком на суму залишку на Ощадному рахунку відсотків), внесення/зняття готівки, безготівкового
зарахування/перерахування коштів.
Якщо сума залишку на Ощадному рахунку Клієнта на день списання комісії за обслуговування неактивного Ощадного рахунку не перевищує 100 грн. / 10 USD/ 10 EUR, то розмір такої комісії збільшується на
суму нарахованих відсотків за останній місяць.
Комісія не утримується з Ощадного рахунку залишок на якому перевищує 100,01 грн./10,01 USD/10,01 EUR.
Комісія за обслуговування неактивного вкладу по рахункам, відкритим в іноземній валюті, стягується у гривні по курсу НБУ на дату списання.
Для клієнтів держателів активних поточних рахунків для зарахування заробітної плати – неактивні Ощадні рахунки закриваються, якщо на протязі останніх трьох місяців до набуття Ощадного рахунку статуту
неактивний клієнти не отримують зарахування заробітної плати.

