Обслуговування поточних рахунків фізичних осіб з використанням систем дистанційного обслуговування
(діють з 05.05.2015р.)
№ п/п
1
2

3

Операції та послуги
Встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" на
персональний комп'ютер клієнта
Встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" на
мобільний телефон клієнта
Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використання
системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7" в національній
валюті:

4.1

В т. ч. для системи, встановленої на мобільний телефон
клієнта*
Повторне встановлення системи "Клієнт-Банк "EUROBANK
24/7":
- за ініціативою клієнта

4.2

- за ініціативою ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

5

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

6

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

7

Генерація ключів до системи "Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7":

3.1
4

7.1
7.2
8
8.1

Планова зміна ключів (згідно договору про банківське
розрахункове обслуговування з використанням програмнотехнічного комплексу "Клієнт-Банк" EUROBANK 24/7")
Позапланова генерація ключів
Переказ коштів в національній валюті на території України з
поточних рахунків фізичних осіб з використання системи
"Клієнт-Банк "EUROBANK 24/7":
в операційний час

Розмір тарифу

ПДВ

15,00 грн.

без ПДВ

35,00 грн.

без ПДВ

7,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

без ПДВ

35,00 грн.

без ПДВ

Примітки до тарифу

щомісячна плата,
береться у випадку
здійснення хоча б 1
операції в Клієнт-Банку

не тарифікується
400,00 грн./год.

без ПДВ

35,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується
15,00 грн.

без ПДВ

мінімальний
розрахунковий час - 1
година

8.2.2
8.2.3
8.2.4

на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти,
погашення кредитів, відсотків, розміщення депозитів)
інші перекази в межах банківської установи
перекази за межі банківської установи
- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"
в післяопераційний час
на користь ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (у т.ч. купівля валюти,
погашення кредитів, відсотків, розміщення депозитів)
інші перекази в межах банківської установи
перекази за межі банківської установи
- в т.ч. для співробітників ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

8.3

незалежно від операційного часу

8.3.1

перекази коштів по внутрішнім кореспондентським рахункам
без використання СЕП НБУ

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4.
8.2
8.2.1

9
9.1

Ведення поточних рахунків фізичних осіб з використанням
системи "Клієнт-Банк" Софт Ревю в національній валюті:
Повторна інсталяція системи "Клієнт-Банк" Софт Ревю з
вини клієнта

не тарифікується
1,80 грн.
1%, min 3,6 грн.
2 грн.

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

Від суми операції

без ПДВ
без ПДВ
без ПДВ

Від суми операції

3,00 грн.

без ПДВ

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

500,00 грн.

без ПДВ

за місяць

150,00 грн.

без ПДВ

не тарифікується

-

не тарифікується
3,60 грн.
1%, min 3,6 грн.
3,60 грн.

10

Консультаційні послуги по системі "Клієнт-Банк" Софт Ревю

11

Переказ коштів у національній валюті на території України
при отриманні платіжного доручення від клієнта по системі
"Клієнт-Банк" Софт Ревю:

11.1

- в операційний час

1 грн.

без ПДВ

Від суми операції

11.2

- в післяопераційний час

2 грн.

без ПДВ

Від суми операції

