Додаток №1
до ПТК № 16
від 11.03.2016 р.

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків суб'єктів господарювання та приватних нотаріусів
(діють з 01.04.2016 р.)
№ п/п

Операції та послуги

Тариф

ПДВ

Примітки до тарифу

100,00 грн.

без ПДВ

Сплачується одноразово в
день здійсненя операції
(відкриття рахунку) в
національній валюті

1

Відкриття поточних рахунків:

1.1

в національній валюті

1.2

в іноземній валюті

2

Закриття поточних рахунків:

2.1

в національній валюті

2.2

в іноземній валюті

3

Ведення поточних рахунків (без використання систем "Клієнт-Банк",
"Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7"):

3.1

в національній валюті

3.2

в іноземній валюті

4

Переоформлення рахунку в зв'язку з перереєстрацією,
реорганізацією, зміною назви або організаційно-правової форми:

4.1

в національній валюті

4.2

в іноземній валюті

не тарифікується

5

Зарахування коштів на поточні рахунки

не тарифікується

-

5.1.

У нац.валюті, що надійшли через лоро-рахунки банків-нерезидентів
в межах ЗЕД

0,05%

без ПДВ

6

Прийом готівки для зарахування на рахунок

не тарифікується

-

7

Видача готівки з поточних рахунків

7.1

- в національній валюті

1%, мін. 10 грн.

без ПДВ

7.2

- видача розмінної монети

1 грн. за 100 шт.

без ПДВ

7.3

- у доларах США, євро та руб.РФ

1%,

без ПДВ

8

Видача виписок, довідок, копій документів

8.1

- по операціям за поточним рахунком в грн.

8.1.1

- по мірі здійснення операції

8.1.2

- на запит клієнта

не тарифікується

150,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

50,00 грн.

без ПДВ

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

без ПДВ

тариф діє для випадків, коли
згідно з законодавством
передбачено закриття старого
рахунку і відкриття нового

не тарифікується

50,00 грн.

від суми, стягується в день
зарахування на поточний
рахунок клієнта

не тарифікується

-

50,00 грн.

без ПДВ

500,00 грн.

без ПДВ

за кожну довідку

за кожну довідку

- довідка на запит клієнта про кредитне/некредитне походження
коштів в межах переказу на рахунок в інший банк
- довідка про кредитне/некредитне походження коштів (для
пред'явлення НБУ)
- видача довідок по поточному рахунку в іноземній валюті /
мультивалютному рахунку / декільком рахункам

не тарифікується
100,00 грн.

без ПДВ

8.2.1

- по мірі здійснення операції

не тарифікується

-

8.2.2

- на запит клієнта

100,00 грн.

без ПДВ

за кожну довідку

9

Оформлення чекової книжки

100,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

10

Переказ коштів у національній валюті з поточних рахунків (без
використання систем "Клієнт-Банк","Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7"):

10.1

у операційний час:

10.1.1

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

не тарифікується

-

10.1.2

інші перекази в межах банківської установи

10,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

10.1.3

на рахунки в інших банках

10,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

10.2

у післяопераційний час:

10.2.1

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

10.2.2

інші перекази в межах банківської установи

10.2.3

на рахунки в інших банках

10.3.

через лоро-рахунки банків-нерезидентів в межах ЗЕД

11

Переказ коштів в іноземній валюті¹ з поточних рахунків7:

8.1.3.
8.1.4.
8.2

11.1

на користь інших юридичних осіб

11.1.1

на умовах FULL PAY² (виключно для переказів у доларах США)

11.2

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

12

Внесення змін до переказу за ініціативою клієнта³

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 ³

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

не тарифікується

-

20,00 грн.

без ПДВ

0,1%,
мін. 20 грн.
макс. 1000 грн.

без ПДВ

0,1%

без ПДВ

від суми, стягується у день
списання з кор.рахунку

в USD 0,1%, min 30$ max 200$;
в EUR: 0,1%, min 30Є max 200Є;
в GBP: 0,25%, min 35 GPB max 165 GPB;
в CHF: 0,25%, min 50 CHF max 250 CHF;
в RUR: 0,1%, min 500 RUR max 2000 RUR;
в PLN: 0,25%, min 150 PLN max 660 PLN; інші
валюти5 0,1%, min 30$ max 200$

без ПДВ

за 1 документ

30 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

не тарифікується

-

за 1 документ

не тарифікується

50,00 грн.

без ПДВ

60 USD¹

без ПДВ

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
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

13.2.4

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

13.2.4.1

до 5 днів включно

екв. 60 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

13.2.4.2

після 5 днів

екв. 90 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

14

Розслідування по переказах та підтвердження проведених переказів
за запитом клієнта ³

14.2.1

в національній валюті

50,00 грн.

без ПДВ

за 1 документ

14.2.2

у доларах США

14.2.2.1

до 30 днів включно

60 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

14.2.2.2

після 30 днів

90 USD¹

без ПДВ

за 1 документ

14.2.3

у російських рублях

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

без ПДВ

за 1 документ

14.2.4

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

14.2.4.1

до 30 днів включно

екв. 60 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

14.2.4.2

після 30 днів

екв. 90 EUR в валюті платежу

без ПДВ

за 1 документ

15

Запит на уточнення надходження платежу

15.1

в національній валюті

15.2

в іноземній валюті

10 USD

без ПДВ

за 1 документ

16

Операції купівлі-продажу іноземної валюти на МВРУ по заявкам
клієнтів

16.1

Операції в межах обов’язкового продажу

0,15%

без ПДВ

за операцію

16.2

Операції в межах вільного продажу

0,15%

без ПДВ

за операцію

без ПДВ

за операцію. Не поширюється
на купівлю валюти в межах
форвардних угод
за операцію

не тарифікується

6

6

16.3

Операції в межаж купівлі валюти

17

Обмін (конвертація) безготівкової іноземної валюти

1% від суми конвертації

без ПДВ

18

Надання згоди на обслуговування операцій за договором кредиту
від нерезидента

800,00 грн.

в т.ч. ПДВ

одноразово

19

Обслуговування кредиту юридичної особи -нерезидента

600,00 грн.

без ПДВ

щоквартально

20

Внесення змін до договору кредиту від нерезидента

200,00 грн.

в т.ч. ПДВ

одноразово

21

За бланки векселів

25,00 грн.

в т.ч. ПДВ

за 1 бланк

входить у вартість обслуговування основного
рахунку

без ПДВ

22
23

Ведення спеціальних³ поточних рахунків (в т.ч. відкриття,
обслуговування, закриття)
Послуга "GSM-banking" (інформування про рух та залишок коштів по
рахунку)

0.3%

23.1

Щомісячна плата за надання sms-виписки⁴ по операціям за
рахунком

20,00 грн.

без ПДВ

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

23.2

Додаткова плата за надання sms-виписки по операціям за рахунком

0,50 грн.

без ПДВ

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

24

Відсоток, що сплачується на залишок на рахунку

0%

без ПДВ

25

Комісія за платежі в межах санкціонованого банком кредитного
ліміту на поточному рахунку

26

Приймання готівкових платежів у національній валюті від фізичних
та юридичних осіб на користь юридичних осіб - клієнтів ПАТ КБ
"ЄВРОБАНК", з якими укладено договір про приймання платежів

0,1%

без ПДВ

від суми платежу. Комісія не
застосовується до платежів з
рахунків, які використовуються
із застосуванням спеціальних
платіжних засобів.
Нараховується і сплачується в
день проведення платежу

1 % min 5 грн

без ПДВ

якщо інший тариф не
зазначено в договорі на
прийом платежів з юридичною
особою

0,6%, мін. 10 грн.

без ПДВ

від суми платежу

за домовленістю

без ПДВ

28

Комісія за прийняття платежів від фізичних та юридичних осіб на
поточні рахунки юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
через касу відділень ПУАТ «ФІДОБАНК»
Комісія за персональне обслуговування розрахунків клієнта

29

Розсилка ел.повідомлень-SWIFT

29.1

Вхідних

250,00 грн.

без ПДВ

29.2

Вихідних

250,00 грн.

без ПДВ

30

Проведення операцій за форвардними угодами

30.1

за розрахунки в межах здійснення купівлі / продажу іноземної
валюти на умовах «форвард»

0,5% мін.2000 грн.

без ПДВ

від суми операції. У випадку
укладення форвардної угоди
комісія за купівлю-продаж
валюти додатково з клієнта не
утримується

30.2

за розрахунки в межах дострокового розірвання угоди на купівлю /
продаж іноземної валюти на умовах «форвард»

0,5% мін.2000 грн.

без ПДВ

від суми операції. Стягується
у випадку дострокового
розірвання угоди з ініціативи
клієнта або внаслідок його дій
або бездіяльності

30.3

за розрахунки в межах пролонгації угоди на купівлю / продаж
іноземної валюти на умовах «форвард»

0,5% мін.2000 грн.

без ПДВ

від суми операції. Стягується
у випадку пролонгації угоди з
ініціативи клієнта

30.4

За розрахунки в межах перерахуваннь покриття за форвардною
угодою

0,13%

без ПДВ

Щоденна плата, від суми
різниці між 100% покриття та
фактично наданним покриттям

27

щомісячна плата, незалежно
від кількості повідомлень
щомісячна плата, незалежно
від кількості повідомлень

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. 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 Під спеціальним рахунком розуміється поточний рахунок в нац. валюті з спеціальним режимом використання для зарахування і подальшого використання коштів, що
надійшли від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
⁴ - sms-повідомлення відправляється після здійснення операції за поточним рахунком
5

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
6

7

Тариф діє для Клієнтів, які відкрили перший поточний рахункок в іноземній валюті в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" починаючи з 05.01.2016р.

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 Банком (утримання з Банку) зазначених витрат. За окремим запитом клієнта Банк може надати документальне підтвердження стягнутих комісій.

Тарифи на дистанційне обслуговування рахунків суб'єктів господарської діяльності
з використанням системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7"
№ п/п

Операції та послуги

Стандарт

Безлімітний

ПДВ

Примітки до
тарифу
Сплачується
одноразово в день
здійсненя операції
(підписання
договору на "Клієнтбанк") в
національній
валюті

1

Встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" на
персональний комп'ютер клієнта

85,00 грн.

85,00 грн.

без ПДВ

2

Встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" на мобільний
телефон клієнта

35,00 грн.

35,00 грн.

без ПДВ

3

Ведення поточних рахунків юридичних осіб з використанням
системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" в національній валюті

150,00 грн.

400,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

3,00 грн.
3,00 грн.

2,00 грн.
2,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

4,00 грн.
0,1%,
мін. 4 грн.
макс. 1000 грн.

4,00 грн.
0,1%,
мін. 4 грн.
макс. 1000 грн.

без ПДВ

0,1%

0,1%

без ПДВ

4

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Ведення поточних рахунків юридичних осіб з використанням
системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7", встановленої на мобільний
телефон клієнта¹
Переказ коштів в національній валюті з поточних рахунків
юридичних осіб з використанням системи "Клієнт-Банк "EUROBANK
24/7":
операційний час²
на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти,
погашення кредитів, відсотків, розміщення депозитів)
інші перекази в межах банківської установи
на рахунки в інших банках
післяопераційний час³
на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти,
погашення кредитів, відсотків, розміщення депозитів)
інші перекази в межах банківської установи
на рахунки в інших банках

5.3

через лоро-рахунки банків-нерезидентів в межах ЗЕД

6

Кількість безкоштовних платежів за міс. у межах пакету

7

Повторне встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7"

7.1

за ініціативою клієнта

7.2

за ініціативою ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

8

Надання послуг із встановлення, налаштування системи "КлієнтБанк "EUROBANK 24/7" з виїздом спеціаліста ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"
за адресою клієнта на вимогу останнього

9

Поновлення обслуговування у системі "Клієнт-Банк "EUROBANK
24/7" після тимчасового призупинення⁴ за заявою клієнта

10
11
12
13

Позапланова генерація ключів до системи "Клієнт-Банк "EUROBANK
24/7"
Планова зміна ключів⁵ (згідно договору про банківське розрахункове
обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу
"Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7")
Підключення додаткового рахунку⁶ клієнта до системи "Клієнт-Банк
"EUROBANK 24/7"
Плата за послуги захисту інформації шляхом надання електронного
ключа (токену)
¹ За умови реалізації п.п. 1.3

без ПДВ
без ПДВ

без ПДВ

85,00 грн.

85,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

200,00 грн./год

200,00 грн./год

без ПДВ

35,00 грн.

35,00 грн.

без ПДВ
без ПДВ

15,00 грн.

15,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

800 грн

800 грн

без ПДВ

ПДВ

³ Післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії,
відділення) після закінчення операційного часу, включаючи роботу у
вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з
їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного
операційного дня
⁴ Тимчасове призупинення обслуговування - припинення обслуговування за заявою клієнта
⁵ Планова зміна ключів - заміна електронних ключів клієнта, здійснюється на постійній основі протягом 180 днів
⁶ Додатковими рахунками вважаються рахунки, які не вказані в договорі на підключення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7"

Інше обслуговування (за іншими продуктами окрім поточного рахунку)
Видача довідок за іншими операціями*

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

від суми,
стягується у день
списання з
кор.рахунку

200 (в о/ч²)

² Операційний час - частина операційного дня банку або іншої
установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються
документи від клієнта на переказ і документи на відкликання, що
мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом
цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу
встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної
системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах

1.

щомісячна плата,
береться у випадку
здійснення хоча б 1
операції в КлієнтБанку

100,00 грн.

в т. ч. ПДВ

за кожну довідку

мінімальний
розрахунковий час 1 година

за 1 шт

