Розділ ІІ «Обслуговування
фізичних осіб, які не є суб’єктами господарської діяльності, у національній валюті»
НаявТерміновість
ність
сплати
ПДВ
2.1. Розрахункове – касове обслуговування фізичних осіб, які не є суб’єктами господарської
діяльності.
2.1.11. Обмін банкнот на розмінну
монету та зворотний обмін:
- номіналом від 1 до 25 копійок
20,00 грн
Одночасно з
Без
1000 штук
проведенням обміну
ПДВ
- номіналом 50 копійок, 1 грн.
10,00 грн
2.1.12.
Перерахування
(повторне
0,5% від суми
Одночасно з
перерахування) готівкових коштів за
(в межах від
Без
проведенням
1 факт
заявою клієнта
10,00 грн -0,5%
ПДВ
операції
від суми)
2.1.13. Прийняття на експертизу
100,00 грн.
Одночасно з
Без
банкнот
1 купюра
+ поштові
проведенням
ПДВ
витрати
операції
2.1.14.
Перевірка
справжності
Одночасно з
1,00 грн
Без
грошових білетів за заявою клієнта
1 купюра
проведенням
ПДВ
операції
Найменування послуги

Одиниці
виміру

Вартість
послуги

2.2. Розрахункове – касове обслуговування фізичних осіб, без відкриття рахунку.
2.2.1. Прийняття платежів у тому
разі
комунальних,
на
користь
суб’єктів господарської діяльності,
органів виконавчої влади та фізичних
осіб, з якими банком не укладені
Без
відповідні договори.
% від суми
ПДВ
Одночасно з
До 15 000,00 грн
1%, мін.5,00 грн
проведенням
До 150 000,00 грн
0,6%
операції
До 500 000,00 грн
0,4%
До 1 000 000,00 грн
0,3%
Від 1 000 000,00 грн
0,2%
2.2.2.
Прийняття
платежів
на
Відповідно до умов
користь
суб’єктів
господарської
договору,
діяльності, з якими банком укладені
відповідно до
Без
укладеного між
% від суми
відповідні договори
умов договору
ПДВ
банком та
одержувачем
коштів
2.2.3 Зняття готівкових коштів
1,0%,
Одночасно з
отриманих у вигляді переказу (без
але не менше
проведенням
Без
відкриття поточного рахунку).
% від суми
5,00 грн
операції
ПДВ
(в межах від
0,1%-1,00%)
2.2.4 Листування з установами,
організаціями,
підприємствами,
Одночасно з
громадянами по сприянню
щодо
Без
проведенням
1 платіж
20,00 грн
повернення
сум
помилково
ПДВ
операції
перерахованих платежів з вини
клієнта на балансовий рахунок 2902.
2.2.5 Видача готівкою коштів з
балансового рахунку 2902 в разі
повернення помилково перерахованих
Не тарифікується
коштів
через
невірно
вказані
клієнтом реквізити.
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2.2.6
Перерахування
повернутих
коштів за новими реквізитами з
балансового рахунку 2902 (за заявою
клієнта).

1 платіж

25,00 грн

Без
ПДВ

Одночасно з
проведенням
операції
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