КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Особливості обслуговування спецрахунку призначеного для зарахування коштів, прийнятих у депозит приватними
нотаріусами

№

Вид послуги

ІІ.І

Рахунки
Процентні ставки, які нараховуються на залишок коштів на
рахунку Клієнта в національній та іноземній валюті

Тарифний пакет
«БАЗОВИЙ»
(загальні умови
обслуговування)

Примітки

0,0%
Комісії

1

Відкриття рахунку

100 грн.

2

Обслуговування рахунку

Безкоштовно

3

Надходження коштів на рахунок (готівкою та безготівкою)

Безкоштовно

4

Закриття рахунку

Безкоштовно

5

Переказ коштів з рахунку

Безкоштовно

1

#

КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ІІ.І

Інші послуги

1

Підключення до тарифного пакету терміном на 1 рік

Безкоштовно

2

Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*:

Безкоштовно

6

Ануляція та зміна умов переказу

7

Запити та розслідування стосовно здійснення операцій по
рахунку, крім операцій в межах АТ «КРЕДОБАНК» (крім
операцій з використанням БПК) за операціями в
національній валюті:

8

Запити та розслідування стосовно операцій по рахунку
здійснених в межах АТ «КРЕДОБАНК» (крім операцій з
використанням БПК) в національній валюті:

Комісія не сплачується за умови застосування
тарифу "Обслуговування згідно тарифного пакету
(щомісячно)"

-

50 грн.

Безкоштовно

Надання виписки по рахунку у паперовому вигляді:

9

за поточний та/або попередній календарний місяць

Безкоштовно

за інший період

20 грн.

10

Надання акумульованої виписки у паперовому вигляді

100 грн.

11

Посвідчення довіреності на право розпорядження рахунком

50 грн.

12

Обмін банкнот з незначними ознаками зношення з
негайною виплатою

13

Акумульована виписка - це виписка по всіх рахунках
Клієнта для органів ДФС

10%
(mіn. 25 грн.)*

* від суми номіналів банкнот

Перевірка справжності банкнот

1 грн.*

* за одну банкноту

14

Надання Клієнту довідки по рахунках (в т. ч. вкладних та
рахунку-ескроу): про стан рахунку, рух коштів,
наявні/закриті рахунки (станом на дату звернення або за
період), строком давності 5 років з дати звернення

100 грн.

за кожен примірник

15

Надання Клієнту складної довідки (довідка, яка потребує
додаткового аналізу) по РКО тощо строком давності 5-ть
років з дати звернення (в т. ч. по рахунку ескроу)

300 грн.

за кожен примірник

16

Надання Клієнту, згідно з запитом/зверненням, дублікату
електронної форми документа Клієнта (в т. ч. по рахунку
ескроу) :
- розрахунково-касових документів в гривні та іноземних
валютах (платіжне доручення, заява на переказ готівки, заява
на видачу готівки, тощо);
- копії SWIFТ-повідомлення про підтвердження
перерахування/зарахування коштів;
- документів по операціях купівлі/продажу/конвертації валюти
на МВРУ.

50 грн.

за кожен примірник

17

Перерахунок банкнот номіналом 1,2, 5 грн. в касі Банку для
подальшого зарахування /переказу на рахунки або для
обміну на банкноти більшого номіналу

0,20 грн. за
кожну банкноту
номіналом 1 грн.
понад 500 шт. за
одне внесення;
0,20 грн. за
кожну банкноту
номіналом 2 грн.
понад 500 шт. за
одне внесення;
0,20 грн. за
кожну банкноту
номіналом 5 грн.
понад 500 шт. за
одне внесення

18

Відшкодування судових витрат за договорами
розрахунково –касового обслуговування

Розмір
понесених
Банком судових
витрат по
клієнту

2

#

