ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
станом на 01.11.2016 р.

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»
(загальні умови обслуговування)

Тарифний пакет
«START»

Тарифний пакет
«SMART»

Тарифний пакет
«VIP»

1% мін. 7,00 грн.
0,8%
0,6% макс. 750,00 грн.

1% мін. 7,00 грн.
0,8%
0,6% макс. 750,00 грн.

20 грн.
1 грн.
20 грн.

20 грн.
1 грн.
20 грн.

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%

Безоплатно

Безоплатно

Платежі
1. Перекази (платежі) на користь Отримувачів, з якими укладено Договір про організацію прийому платежів:
стандарт
до 20 000 грн. (включно)
1% мін. 7,00 грн.
1% мін. 7,00 грн.
від 20 000 грн. до 100 000 грн. (включно)
0,8%
0,8%
понад 100 000 грн.
0,6% макс. 750,00 грн.
0,6% макс. 750,00 грн.
на користь консульської установи іноземної держави
як оплата дозволу на вїзд (віз)
20 грн.
20 грн.
реєстрація безкоштовних віз
1 грн.
1 грн.
на користь турагенств і туроператорів
20 грн.
20 грн.
2. Перекази (платежі) на користь Отримувачів, з якими НЕ укладено Договір про організацію прийому платежів:
на будь-який рахунок іншої особи в межах
Банку (крім благодійної допомоги)
до 100 грн. (включно)
8 грн.
8 грн.
від 100 грн. до 500 грн. (включно)
10 грн.
10 грн.
від 500 грн. до 1 000 грн. (включно)
15 грн.
15 грн.
від 1 000 грн. до 2 500 грн. (включно)
25 грн.
25 грн.
від 2 500 грн. до 5 000 грн. (включно)
50 грн.
50 грн.
понад 5 000 грн.
1%
1%
на будь-який рахунок іншої особи в межах
Безоплатно
Безоплатно
Банку як благодійна допомога
в інший банк
в національній валюті
до 100 грн. (включно)
від 100 грн. до 500 грн. (включно)
від 500 грн. до 1 000 грн. (включно)
від 1 000 грн. до 2 500 грн. (включно)
від 2 500 грн. до 5 000 грн. (включно)
понад 5 000 грн.
в іноземній валюті
3. Переказ (поповнення) на будь-який
власний або на будь-який
внутрішньобанківський рахунок в межах
Банку (в т.ч. на вкладний рахунок; на рахунок
для погашення кредитної заборгованості)
4. Виплата іменних переказів без відкриття
рахунку через касу Банку
5. Виплата коштів - відшкодувань від
страхових компаній через касу Банку/або на
рахунок, відкритий в Банку

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%
1,5%
(min. 25 USD
max. 150 USD)*

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%
1,5%
(min. 25 USD
max. 150 USD)*

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%
1,5%
(min. 25 USD
max. 150 USD)*

8 грн.
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.
1%
1,5%
(min. 25 USD
max. 150 USD)*

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

0,5-1%**

0,5-1%**

0,5-1%**

0,5-1%**

3%
від суми переказу
(min 10 грн.)
1,5%
від суми переказу
1%
від суми переказу

3%
від суми переказу
(min 10 грн.)
1,5%
від суми переказу
1%
від суми переказу

6. Перекази без відкриття рахунку на користь ФО в рамках внутрішньої системи переказу коштів "Гроші блискавкою"
3%
3%
до 1 000 грн. (включно)
від суми переказу
від суми переказу
(min 10 грн.)
(min 10 грн.)
1,5%
1,5%
від 1 000 грн. до 5 000 грн. (включно)
від суми переказу
від суми переказу
1%
1%
понад 5 000 грн.
від суми переказу
від суми переказу
7. Перекази (платежі) за послуги на користь
Візових Сервіс Центрів, з якими укладено
Договір про організацію прийому платежів

0,5% (min 7 грн.)

0,5% (min 7 грн.)

0,5% (min 7 грн.)

0,5% (min 7 грн.)

8. Надання комплексу послуг щодо виплати
готівкою платежу, повернутого Візовим
центром як невикористана послуга
(передоплата сервісного збору)

15,00 грн. за платіж

15,00 грн. за платіж

15,00 грн. за платіж

15,00 грн. за платіж

* - комісійна винагорода cписується у гривнях за курсом НБУ на день здійснення операції
** - тариф визначається умовами договору "Про виплату грошових коштів отримувачам" між Банком та Страховою компанією.
Страхова компанія зобов'язується повідомити остаточний тариф клієнту - фізичній особі.

