Додаток №2
до Протоколу ПТК № 16
від 11.03.2016 р.

Розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб (діють з 01.04.2016р.)
№ п/п

Операції та послуги

Розмір тарифу

ПДВ

30,00 грн.

без ПДВ

Примітки до тарифу

1

Відкриття поточних рахунків фізичних осіб:

1.1

в національній валюті

1.1.1

- в т.ч. в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

не тарифікується

1.1.2

- в т.ч. співробітникам ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

не тарифікується

1.1.3

- в т.ч. для тимчасового розміщення коштів депозитного вкладу

не тарифікується

1.2

в іноземній валюті

не тарифікується

2

Закриття поточних рахунків фізичних осіб:

2.1

- в т.ч. в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

3

Ведення поточних рахунків фізичних осіб:

3.1

в національній валюті

3.1.1

- в т.ч. в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

не тарифікується

3.1.2

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

не тарифікується

3.1.3

- в т.ч. для тимчасового розміщення коштів депозитного вкладу

не тарифікується

3.2

в іноземній валюті

не тарифікується

4

Зарахування коштів на поточні рахунки:

не тарифікується

-

2,5%

без ПДВ

за 1 документ

0,5%

без ПДВ

за 1 документ

50,00 грн.

без ПДВ

за кожну довідку

без ПДВ

за кожну довідку

4.1
4.2

- в т.ч. зарахування коштів на поточний рахунок в гривні через
мережі платіжних терміналів (ПТКС)
- в т.ч. зарахування коштів на поточний рахунок в гривні, коштів
внесених готівкою в касу ПАТ «ФІДОБАНК»

тимчасове розміщення
коштів відповідно до
Постанови НБУ № 104 від
27.02.2014р.

не тарифікується

-

50,00 грн., але не більше, ніж сума коштів
клієнта на рахунку на момент здійснення
оплати комісії

без ПДВ

10,00 грн.

без ПДВ

щомісячна плата, береться
у випадку здійснення хоча б
1 операції (якщо не
нарахована комісія по
Клієнт-Банку)

тимчасове розміщення
коштів відповідно до
Постанови НБУ № 104 від
27.02.2014р.

5

Надання документів:

5.1

видача довідок, дублікатів довідок

5.1.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

5.1.2

Надання довідки українською або англійською мовою про розмір
кредитного ліміту встановленого по платіжній картці American
Express

5.2

видача виписок та додатків до них

5.2.1

- по мірі здійснення операції

5.2.2

- на запит клієнта

5.2.2.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

5.2.3

- копій документів

5.2.3.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

6

Видача дублікатів касових документів

6.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

7

Прийом готівки для зарахування на рахунок:

7.1

- в національній валюті

не тарифікується

-

7.2

- в іноземній валюті

не тарифікується

-

8

Видача готівки з поточних рахунків, в т.ч.:

8.1

при безготівковому надходженні на рахунок коштів

8.1.1

- в національній валюті

до 10000 - 1% min 5,00 грн.; від 10001 - 2 %

без ПДВ

не тарифікується
100,00 грн.

не тарифікується

-

50,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

без ПДВ

за 1 документ

без ПДВ

за 1 документ

не тарифікується
50,00 грн.
не тарифікується
50,00 грн.
не тарифікується

8.1.2

- в національній валюті, що надійшли як кошти депозитного вкладу

не тарифікується

8.1.3

- у доларах США, євро, руб РФ, англійських фунтах стерлінгів,
швейцарських франках

0,9%, min 5 грн.

за 1 операцію
тимчасове розміщення
коштів відповідно до
Постанови НБУ № 104 від
27.02.2014р.

без ПДВ

за 1 операцію
тимчасове розміщення
коштів відповідно до
Постанови НБУ № 104 від
27.02.2014р.

8.1.4

- у доларах США, євро, руб РФ, англійських фунтах стерлінгів,
швейцарських франках, що надійшли як кошти депозитного вкладу

не тарифікується

8.2

при безготівковому надходженні на рахунок коштів, що надійшли за
системами грошових переказів

не тарифікується

8.3

при готівковому надходженні на рахунок

не тарифікується

8.4

при знятті коштів, які надійшли як:

8.4.1

- кошти для оплати за автомобіль

300,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

8.4.2

- кошти для оплати за купівлю будь-якої нерухомості та/або
земельної ділянки (в т.ч. для оплати частинами вартості
нерухомості у вигляді купівлі цінних паперів фонду або в іншому
вигляді)

300,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

9

Ліміт на зняття готівки

150 000,00 грн.

-

у розрахунку на одного
клієнта (незалежно від
кількості рахунків) 6

10

Переказ коштів у національній валюті на території України з
поточних рахунків фізичних осіб:

10.1

в операційний час

10.1.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо)

10.1.2

інші перекази в межах банківської установи

10.1.2.1

- в т.ч. з рахунку в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

не тарифікується

10.1.3

перекази за межі банківської установи

10.1.3.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

10.1.3.2

- в т.ч. з рахунків в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

10.1.3.3

- кошти для оплати за автомобіль

300,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

10.1.3.4

- кошти для оплати за купівлю будь-якої нерухомості та/або
земельної ділянки (в т.ч. для оплати частинами вартості
нерухомості у вигляді купівлі цінних паперів фонду або в іншому
вигляді)

300,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

10.2

у післяопераційний час

10.2.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозиту, погашення кредитів, відсотків тощо)

10.2.2

інші перекази в межах банківської установи

10.2.2.1

- в т.ч. з рахунку в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

не тарифікується

10.2.3

перекази за межі банківської установи

1%, min 3,6 грн.

не тарифікується

-

2,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

1%, min 3,6 грн.

без ПДВ

Від суми операції

3,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

не тарифікується

-

4,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

без ПДВ

Від суми операції

10.2.3.1

- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

10.2.3.2

- в т.ч. з рахунків в межах ПОС-кредитів та кредитів готівкою

10.2.3.3

- кошти для оплати за автомобіль

600,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

10.2.3.4

- кошти для оплати за купівлю будь-якої нерухомості та/або
земельної ділянки (в т.ч. для оплати частинами вартості
нерухомості у вигляді купівлі цінних паперів фонду або в іншому
вигляді)

600,00 грн.

без ПДВ

за умови надання копії
договору купівлі-продажу (в
юридичну справу)

10.3

незалежно від операційного часу

10.3.1

перекази коштів по внутрішнім кореспондентським рахункам без
використання СЕП НБУ

3,00 грн.

без ПДВ

за умови оплати на рахунок
1600* за реквізитами,
погодженими з Банком

5%

без ПДВ

від суми переказу

0,8%, min 30 USD max 200 USD

без ПДВ

за 1 документ

не тарифікується

-

10.3.2.
11

Переказ коштів на рахунок в іншому банку України, які раніше
розміщувалися на депозитному вкладі
Переказ коштів в іноземній валюті¹ з поточних рахунків фізичних
осіб (в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК") 7:

6,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

11.1

Переказ коштів у доларах США

11.1.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків)

11.1.2

на умовах FULL PAY²

30 USD

без ПДВ

за 1 документ

11.2

Переказ коштів у євро

0,8%, min 30 EUR max 200 EUR

без ПДВ

за 1 документ

11.2.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозиту, погашення кредитів, відсотків)

не тарифікується

-

11.3

Переказ коштів у рублях РФ

0,8%, min 500 RUR, max 2000 RUR

без ПДВ

11.3.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків)

не тарифікується

-

11.4

Переказ коштів у англійських фунтах стерлінгів

0,8%, min 35 GBP max 165 GBP

без ПДВ

11.4.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків)

не тарифікується

-

11.5

Переказ коштів у швейцарських франках

0,8%, min 50 CHF max 250 CHF

без ПДВ

11.5.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків тощо)

не тарифікується

-

11.6

Переказ коштів у польських злотих

0,8%, min 150 PLN, max 660 PLN

без ПДВ

11.6.1

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків тощо)

не тарифікується

-

0,8%, min 30 USD max 200 USD

без ПДВ

не тарифікується

-

20%

без ПДВ

від суми переказу

50,00 грн.

без ПДВ

за одноразову зміну до 1
переказу

60 USD¹

без ПДВ

11.7
11.7.1
11.8

Переказ коштів у інших іноземних валютах 3
на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти, розміщення
депозитів, погашення кредитів, відсотків тощо)
Переказ коштів на рахунок в іншому банку України, які раніше
розміщувалися на депозитному вкладі.

12

Внесення змін до переказу за ініціативою клієнта

12.1

якщо платіж не виконано банком-кореспондентом

12.2

якщо платіж виконано (у т.ч. банком-кореспондентом)

12.2.1

в національній валюті

12.2.2

у доларах США

12.2.2.1

до 5 днів включно

12.2.2.2

після 5 днів

12.2.3

у російських рублях

12.2.4

у євро і інших валютах (окрім долару США і російського рубля)

12.2.4.1
12.2.4.2
13

Анулювання та/або повернення переказу

13.1

до виконання ПАТ КБ "ЄВРОБАНК":

13.2

після виконання ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" згідно запиту клієнта і за
згодою банку-бенефіціара:

13.2.1

в національній валюті

13.2.2

у доларах США

13.2.2.1
13.2.2.2
13.2.3

у російських рублях

13.2.4

у євро і інших валютах (окрім долару США і російського рубля)

13.2.4.1
13.2.4.2
14

Розслідування по переказах та підтвердження проведених
переказів за запитом клієнта

14.1

в національній валюті

14.2

у доларах США

14.2.1
14.2.2
14.3

у російських рублях

14.4

у євро і інших валютах (окрім долару США і російського рубля)

14.4.1
14.4.2
15

Запит на уточнення надходження платежу

15.1

в національній валюті

15.2

16.1

в іноземній валюті
Операції купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ по заявкам
клієнтів
Операції в межах обов’язкового продажу

16.2

Операції в межах вільного продажу

16.3
17

16

18
19
20
21

21.1

за 1 документ

за 1 документ

за 1 документ

за 1 документ

за 1 документ

не тарифікується

90 USD¹

без ПДВ

0,15 %, мін -500 RUB, макс. - 1000 RUB¹

без ПДВ

до 5 днів включно

екв. 60 EUR в валюті платежу

без ПДВ

після 5 днів

екв. 90 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за одноразову зміну до 1
переказу
за одноразову зміну до 1
переказу
за одноразову зміну до 1
переказу

за одноразову зміну до 1
переказу
за одноразову зміну до 1
переказу

не тарифікується

50,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

до 5 днів включно

60 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

після 5 днів

90 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

0,15 %, мін -500 RUB, макс. - 1000 RUB¹

без ПДВ

за 1 документ

до 5 днів включно

екв. 60 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

після 5 днів

екв. 90 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

50,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

до 30 днів включно

60 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

після 30 днів

90 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

0,15 %, мін -500 RUB, макс. - 1000 RUB¹

без ПДВ

за 1 документ

до 30 днів включно

екв. 60 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

після 30 днів

екв. 90 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

10 USD

без ПДВ

за 1 документ

0,3%

без ПДВ

від суми операції

0,3%

без ПДВ

від суми операції

Операції в межаж купівлі валюти

0,3%

без ПДВ

від суми операції

Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти
Надання згоди на обслуговування операцій за договором кредиту
від нерезидента
Обслуговування кредиту фізичної особи-нерезидента

1,0%

без ПДВ

від суми операції

800,00 грн.

в т.ч. ПДВ

одноразово

600,00 грн.

без ПДВ

щоквартально

200,00 грн.

в т.ч. ПДВ

одноразово

без ПДВ

у вартість входить 50 smsповідомлень.
Застосовується до кожного
підключенного номера
телефону незалежно від
кількості прив'язанних
рахунків.

Внесення змін до договору кредиту від нерезидента
Послуга "GSM-banking" (інформування про рух та залишок коштів
по рахунку)

Щомісячна плата за надання sms-виписки по операціям за
4
рахунком

не тарифікується

20,00 грн.

21.2

Додаткова плата за надання sms-виписки по операціям за
рахунком

22

Відсоток, що сплачується на залишок на рахунку

23

Незнижувальний залишок на рахунку

24

Оформлення довіреності на розпорядження рахунком

0,50 грн.

без ПДВ

0%

без ПДВ

за 1 sms-повідомлення
(стягується за 51-е і
наступні повідомлення у
межах одного місяця)

0,00 грн.
без ПДВ

застосовується для
рахунків 2620, за
виключенням тарифного
плану "Вільний доступ"

Розмір тарифу

ПДВ

Примітки до тарифу

100 грн.

в т.ч. ПДВ

за кожну довідку

в т.ч. ПДВ

за 1 бланк

Договір може передбачати
оплату юридичною особою,
платниками - фізичними
особами або комбінацію
оплати юридичною особою
і платниками - фізичними
особами

300,00 грн.

Інше обслуговування (без відкриття поточного рахунку)
№ п/п

Операції та послуги
5

1

Надання довідок за іншими операціями

1.1

в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

2

За бланки векселів

3

Послуги переказу коштів фізичних осіб без відкриття рахунку:
Приймання платежів у національній валюті від фізичних осіб на
користь юридичних/фізичних осіб (без відкриття рахунку)

3.1

не тарифікується
25,00 грн.

3.1.1

- при укладеному договорі з юридичною особою

відповідно до умов договору

без ПДВ

3.1.2

- без укладеного договору з юридичною особою

1% min 10 грн

без ПДВ

3.1.2.1

- в т.ч. доброчинні внески на рахунки Міністерства оборони або
МВС України

не тарифікується

без ПДВ

3.1.2.2

- в т.ч. Внески на рахунки ПАТ "Київобленерго"

0,4% max 500 грн.

без ПДВ

3.2

Переказ коштів фізичних осіб по системі Western Union

відповідно до тарифів компанії "Wеstern Union"

без ПДВ

Отримувач – Міністерство
оборони України або
Міністерство внутрішніх
справ
Отримувач - ПАТ
"Київобленерго"

¹ Комісійна винагорода стягується виключно в українських гривнях по курсу Національного банку України на день проведення операції, в залежності від виду іноземної валюти,
в якій здійснюється відповідна операція (тут і далі). Тариф може бути додатково збільшено на суму комісійних винагород іноземних банків (у разі наявності).
² Використання комісії за запитом клієнта гарантує надходження переказу на рахунок отримувача без утримання комісій третіми банками
³ Білоруські рублі, казахстанські Тенге, угорські Форинти, канадські Долари, японські Єни, норвезькі Крони, шведські Крони, чеська Крона, ізраїльські нові Шекелі, данські
Крони, турецькі Ліри, Юань Женьмiньбi (Китай), австралійські Долари
4

sms-повідомлення відправляється після здійснення операції за поточним рахунком

5

Стосується довідок за кредитними, депозитними продуктами та довідок за ЗЕД-контрактами

6

не поширюється на співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

7

Якщо виконання платежу в іноземній валюті потребує додаткового обсягу робіт або виникають додаткові витрати Банку у зв’язку зі здійсненням запитів по сумах, які
відправлені Клієнтом або надійшли на користь Клієнта, а також у зв’язку з поверненням платежів Клієнта не за його ініціативою, такі комісійні винагороди сплачуються
Клієнтом (в тому числі шляхом здійснення договірного списання) у гривневому еквіваленті суми додаткових витрат Банка іноземній валюті за курсом НБУ на день сплати

